


,. 

• . C) 

'<filp~ Jfitopolbtna ~ihua~ Olompau~ Ifiimiitb J <- -' 
vj 

AOMINISTRAÇAO 
.%.k~,;u,. 27 de Novembro de 1936. 

D.G.Oll,23-(RL) 
-I.A.lll-

Illmo. r.Dr.Director Geral da 
. ecretaria do Conselho Nacional do 'frabalho 
Rio de Janeiro • 

Passo ás mãos de v •• os autos do inq,uerito administrativo ins

taurado para apurar actos de improbidade attr ibuidos ao escrevente Ma-

rio Ribeiro e ao almoxarife Antonio Leandro Diniz . 

As faltas graves imputadas a 1ario Ribeiro estão farta e segura-

mente provadas, pelo que se tornou elle incompativel com o serviço da 

Estrada, de accordo com o art.54, letra a), do Dec. nQ 20.465, de 1 de 

Outubro de 1931. Assim, espera-se seja a sua exonera ão decretada por 

esse Collendo Conselho. 

Quanto a Antonio Leandro Diniz, considerando que das uas teste

munhas que lhe sustentam a accusação formulada por Raymundo Eleuterio 

da ilva, seu inimigo confesso, uma é referida pela outra, deixa esta 

Com anhia de pedir sua demissão, comtudo, tendo ficado evidenciada a 

sua falta de fiscalisação e controle ao serviço de seu subordinado ~la

rio Ribeiro, o que motivou a ratica das faltas graves apuradas, resol· 

veu-se, a bem do servi o, sua transferencia ara outro onto, sem alte· 

ração nos respectivos vencimentos. 

Valho-me do ensejo para reiterar a v .• meus protestos de alto 

apreço e distincta consideração. 

Annexo: 1 proc .c/213 fls. 

• 

' Director Gerente 

• 
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LEOPOL DIN A 
RAILW AY C.0 

COWISS"XO DE INQUERI'rO ADMINISTRATIVO 

ACCUSADOS: MARIO RIBEIRO E ANTONIO LEANDRO DINIZ, 

ESCREVENTE E n.MOXARIFE DO ALMOXA

RIFADO EM CAMPOS C:ARANGOLA. 

AOS VINTE E C:INC:O DIAS DO MEZ DE AGOSTO DO ANNO 

DE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS, AUTÚO A POR

TARIA E DOCUMENTOS QUE ADIANTE SE SEGUEM. DO QUE, 

PARA CONSTAR, EU,. lUNOEL AUGUSTO VAZ JUNIOR, SEC:RE

TilRIO DA COWISS.I.O, SERVINDO DE ESCRIVIO, DACTYLO-

GRAPHEI ESTE TERilO EM Q.UATRO VIAS ~ 

QUE SUBSCREVO,~J r/a 
( 

EGUAL TEOR, 

~-
1 



LEOPOLOINA RAILWAV 

.G.Oll,23- (RL) 
Rio de Janeiro, 25 de Agosto de 1936. 

PORT R I A 

Segundo correapondencia trocada com as Repartições do Tra

fego e da. Contadoria, foram aprea-enta.doa ao ajudante do agente 

da estação de Campos assageiros, Lafayette Monteiro, para a

gamento, os seguintes boletins G.27: N2 1.121, emittido em 

22-5-9}5, correspondente ao mesmo mez de Maio, preparado por 

A.Reis e firmado por A.Diniz, pela importancia de 122 000, em 

favor de João de Souza; N2 1.128, emittido em 10-5-935, refe-

rente ao alludido mez, preparado por M. raujo e assignado por 

.Moraes, pela quantia de 114. 000, em favor de Nelson Carva

lho; e 2 1.130, tambem de 10-5-935, correspondente ao mencio

nado mez, preparado por M.Araujo e firmado por D.Moraes, pela 

importancia de 114$000, em favor de João Pereira, sendo seus 

pagamentos .effectuados em 27, 11 e 20 de aio, respecti vamen

te. Acontece ~ue o ajudante Lafayette onteiro, depois de ha

ver pago o boletim n2 1.121, o ultimo que lhe foi apresentado, 

desconfiou de sua authentioidade, procurando por isto syndicar 

a respeito. Da syndicanoia levada a effeito, resultou ficar 

constatada a fa1sificação da firma A.Diniz, abreviatura de An

tonio Leandro Diniz, almoxarife de 3a. classe em Campos Car

gas, pelo ~ue a Companhia levou o facto ao conhecimento da De-

legacia Regiona.l de Campos, afim de que fica.sae positivado 

qual ou quaes os responsaveis. o in~uerito policial, segundo 

traslado a.nnexo, for .m ouvidos: Waldemir Vieira da Conceição, 

graxeiro de 3a. classe; Joaquim ilve, Gordo Filho, trabalhador 

do · lmoxarifado; Olivier Paulino da Silva, empregado da Loco

moção; José Leandro Diniz, agente da estação de Campos Passa

geiros; ·João ominguea de Moraes, chefe das officinae da Loco

moção em Campoa Carangola.; 'Hermes Teixeira, trabalhador. da Lo-

comoção; José cyr Fr i tas, traba.lhador do Almoxarifado; Mario .. 
Ribeiro, escrevente do Almoxarifado em Campos Carangola; Ray-

mundo Eleuterio da Silva, inapector de loco~tivaa; rancisco 

Cruz, empregado desta Companhia; Achilea Ribeiro Pimentel, ex-
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JJ_p 
empregado desta ompanhia e actualmente electricista em Cam-

pOBJ "eleon Carvalho, trabalhador do Almoxarifado; "oão deJ? c; 
Souza, ex-trabalhador do , lmoxarifado; Nil ton Machado, e:x-r 
enpregado do AlmDxarifad9; Lafayette Gomes Monteiro, ajudante 

da estação de Campos Passageiros; ranciso-o oarea, tra.be.lha

dor do Almoxarifado ; Arlete Silva, domestica, residente em 

Campos; Arthur Machado, empregado desta Companhia; anoel a

ptista omea, operario; Manoel erreira, foguista da Locomo

ção; elarmindo Ribeiro, ferroviario; e lzira Venancio, do-

mestica, residente em Campos. Na conformidade do exame peri

cial procedido pelo Departamento da Policia Techt nica do Es

tado d~ Rio, os responsaveis pela fal~::if'icação dos boletins 

no inicio citados e- o Mario Ribeiro e Arthur Machado. Con-

cluido o inquerito policial e enviado á ~ueti a, o represen

tante d.o Ministerio Pú.blico offereceu denuncia contra Antonio 

Leandro iniz, Achilea Ribeiro Pimentel, aldemir Vieira da 

Conceição, Francisco . oaree, Mario Ribeiro e Arthur Machado, 

conforme se ve da certidão datada de 16 de Maio do corrente 

anno, que acompanha esta Portaria. Dos denunciados apenas Ma-

rio Ribeiro e ntonio Leandro Diniz contam mais de 10 nnos 

de serviço nesta Companhia, donde a necessidade do inquerito 

administrativo, consoante es tabelece o art. '3 do Decreto na 

20 . 465, de 1 de Outubro de 1931, modificado pelo de na 21 .081, 

de 24 de evereiro de 1932. I sto posto: Considerando que con

tra Mar io Ribeiro ha diversos depoimentos affirmando que o 

mesmo costumava a.ugment ar horas e dias de servi ·o nas folhas 

de pagamento e boletins G.27 para depois receber dos benefi

ciados as i mportancias correspondentes ao tempo majorado e 

não trabalhado, aomn se v~ das declarações dos proprios bene

ficiados Wa~demir Vieira da Concei ão. Achiles Ribeiro Pimen-

tel e Francisco oares; , onaider ndo ainda. que, quanto ao 
• mesmo Mario Ribeiro, o exame pericial pro cedido pelo Departa-

mento da. Poli~ia Techinica conclue pela sua responsabilidade 

na emissão doe boletins G. 27 nrs. 066, 1.121, 1~128 e 1.130, 
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dos q_uaee preencheu os claros e a.e datas que encimam as aesi-

gnaturae dos recibos firmados nos questionados boletins; Con- ~ 

aiderando, ademais, que, segundo o depoimento da testemunha ;7 ;
Arlete Silva, o mencionado Mario Ribeiro procurou-a, na oooa

aião em que a Policia diligenciava a feitura do inquerito para 

apurar quaes os responsaveis na emissão dos boletins, para pe

dir sua protecção, de vez que estava envolvido no citado caso; 

Considerando, por outro lado, que J oão de ouza e . elson Car-

valho, em nome dos quaes for~ emittidos os boletins na 1.121 

por 122$000 e na 1.128 por 114$000, respectivamente, negaram 

houvessem recebido, no mez de Maio de 1935, qualquer q_uantia. 

por meio de boletins, sendo de nata.r que não foi encontrada 

João ereira, em favor de quem foi extrahida a boletim na 

1.130 par 1 4 000; Considerando que contra Antonio Leandro Di

niz, Almoxarife de 3a. alasse e hefe de Secção da lmoxarifa

do em Campas Carangola, no correr do in~uerito policial houve 

accusaçõee de ter o mesmo majorado, por vezes, folhas de paga-

menta e boletins .27 com dia.s não trabalhados pelas benefi

ciados, que, após a recebimento das importanciaa totaee con-

signadaa nas folhas e boletins asstm preparados, reatituiam a 

Diniz as quantias correspondentes ás majorações por elle fei

tas., conforme se evidencia das declarações prestadas por Ray

mundo Eleuteria da. Silva, Francisco Cruz e Achiles Ribeiro Pi-

mentel; Considerando que o Representante do Ministerio Publico 

offereceu denuncia não só cohtra Mario Ribeiro e Antonio Lean-

dro Diniz mas tambem. contra Ad:ll.les Ribeiro Pimentel, Waldemir 

Vieira da Conaeição, Francisca Soares e· Arthur Maohado, este 

apontado pelos peritos do Departamento da Polioia Technica 

como a autor da a.asigna.tura relson Carvalho no boletim G.2.7 

nQ 1.128; Considerando que, mesmD provadas as faltas e eviden

cia.doe os seus autores pela inquerito po~ioial, é juriapruden

aia assente do Conselho acianal da Trabalho a, exigenoia dd 

inquerito administrativo para os empregados com maia de 10 an

nos de serviço, o que ocoorre com Mario Ribeiro e Antonio Le-
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andro Diniz, DET~I O a instauração do inquerito administra· 

tivo, ouvindo -se os accusados ario Ribeiro e Antonio L~andro~ Ç 
Diniz, si não reveis, e as testemunhas: Lafayette Go4es Mon- ~ G 

. 
teiro, judante . da estação de Campos Passageiros, residente á 

rua 24 de l aio na 14, em Campos; 
J 

ntonio DrunmlOnd Maia, Inter-

ventar da Contadoria, residente á rua do Sacramento na 30, em 
... J 

Campos; Joao Dominguee de Moraes, Chefe das Officinae de Cam-

pos Carangola, residente á rua dos Bondes no 13, em Campos; 
4 

Raymundo EleQterio da Silva, Inspectar de Locomotivas, reei-
J 

dente á rua do arão na 14, em Campos; elson Carvalho, tra-

balhador da Almoxarifado, residente á rua do Vieira no 50, em 

ampos; ~oão de~Souza , operaria, residente á rua doa Ferreira 
~ 

na 115, em ampoe; e Arlete ilva, domestica, residente á rua 

.Amerioo achado na 2, em amos. OMEIO para conetituirem a 

Co~ssão de Inquerito Administrativo os senhores: Dr. João 

Pereira etto, Manoel Cordeiro ~uniz e anoel Augusto Vaz Ju

nior, o primeiro e o terceiro funccionarios da Repartição Le

gal e o segundo da Contadoria, os quaes servirão, respectiva

mente, comD Presidente, Vice-Presidente e Secretario. D -se-

lhes scienoia, remettendo-se a presente ortaria, lavrada em 

quatro vias de egual teor, ao senhor Presidente da ommiseão, 

para os fins convenientes, acompanhada das folhas de antece-

dentes e doe certificados de tempo de serviço dos accueados 

Mario Ribeiro e Antonio Leandro Diniz, do traslado e da cer

tidão já referidos. 

CIDlPRA- E. 

Director erente 

.. 



G.570 

L. R. 
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 

FOLHA DE ANTECEDENTES ~ 

____ b ?.~.l ~-º···--------
(Repartição) 

CERTIFICO que revendo os assenLam ntos desta Repart,içâo e a ficha 

in di vi dual do Sn r ............. ___ .. ..J Q_ -~-J?~-~-- ............... ___________ ..... ___ ------........................... ------------- ... ------

-- ~ ...................................... -------------- ...... -.... --- .... ......................................... ------ ...... -··~·- .... ' ----~-~~_Y.~~g.:~.--:P.~ .. 2.~!. Qf, ___ ~- -~~-------------------
(Categoria) 

dos mesmos consta o seguinte: 

DATA L 
Dial Mez Anno HISTORICO 

e 
.. 1 -- --~--- .. 9.,2 !]._ l .... ------------------ .. ----------------- .- ------------.... ---- .. --------------- ........ ----------- .. ------------- .. ---------........ . 
=------ .. ' ............ - ~-------KÃ- ---~ .. !: .. .9.G}9 ..... ~.}~ ___ g_ ~:J~.T!--~-~-------·------ -- . ............................................... .. 

) 
.. 18 .... ô .... 9.315. . . .. .......... -----------------------------.-- ... -- ...................... ----.---------------------- .... -------.------------------------

I 

. -- -- --- -------- . ------- I·------------------------------------------·-------------------------.. -----------------------------------------------------............. ---------

-=--- =-= 

Nada mais consLando sobre os anteced ntes do referido empregado 

l BE l G~ ,L IDEd 
eu, ........................... -................ --- ....................................................................................... _ ....... , passe 

a pre ente certidão, n. qual dato e assigno. 

4{.ftmuG~milt:U',, .... .2. 0 .... d ........ _ .. J uJ.h ........................ d 193 _ _ .. . 

a) .. -------------------.-.. -~-------.P.. .......... -~- ................. .. 
~ 

. , Chefe da Repartição . 

.. ........ , Director Gerente. 

E . 1.500-8-936. ~ 
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L. R. 
THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY, LIMITEI 

~Ç!~---ª~Jf :p __________ _ * 
FOLHA DE ANTECEDENTES 

(Repartição) 

CERTI <!CO que revendo os assentamentos desta Repartivo 

11 ~ fich• 

individual do Snr. ------- ~- -~-9.NJ_Ç ___ ~---~-~~--- ----. ~un H .. --------------------------- ·---- ----------------- -------------- ·-- ----.---

---- .... ---- .......................... --------------- .................. .. ............ .. .................................................. ---- ' - LM. ~ I .F~ ·- E..,sa, ... CL J.u..t.:. ...............•.. 
(Categoria) 

dos mesmos consta o seguinte : 

HISTORICO 

... -- .... -.. .. .. -...... ... .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ............ .. ................................................... .............. .. .......... ~--- --- ....... -- .... -- .. -- .. -- .. -....... -- .... ---- .. --- .. -- .. -- .......... --- ................ -..... ----- .. -- .. -.. --........ ----- .. -- .... .. 

-·- ---- . ------- ---- .. --. ------------------------------------------------ _, _____________ --------------------------------------- ... -------- ·- ---- -----------·s 
Nada mais constando sobre os antecedentes do referido empregadc 

u,---------------------- L.BER ... GE . GE. .. l..D.E.iL ____________________________________________ _________________ ______________ , pa s 

a presente certidão, a qual 
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OERTIFII 

CONT ADORIA 

Secção de Certificados 
de tempo de serviço e 

vencimentos. que o Sr . ..... . 

CERTIFICO que, revendo a 

Q TUL;•mo • •••••••••••••••• 
. ... . . ~!.. ... .. . ~ .. ~ . ~ - '-· '· · '·· '·· '·· '······ ·-~ ·-' · '· · '·- ~-- ~ 

. .. - 3.::-: ... annos, ... -.e-mezes e -6- dias, e, IN I NTE 

PER IODO S Tempo Liquido T rabalhado ' Licenças C/Venci mentos Licenças 

De 

26 4 920 31 
1 8 920 9 

10 12 920 31 
1 1 921 31 
1 2 921 25 

26 3 922 31 
1 4 922 31 
1 6 922 24 

25 7 922 10 
11 1 923 31 

1 6 923 15 
Son!m!;:l: -
16~~ 6 9 23 30 

1 5 924 25 
Sonm1a: -
Ill,F r is ~a: - -
19 7 926 13 
14 3 927 3 

1 5 927 l 
1 1 928 31 
1 6 932 14 

15 4 934 17 

Até Annos Mezes Dias Horas Mezes Dias Horas Mezes 

7 920 
12 920 
12 920 

1 921 
3 922 
3 922 
5 922 
7 922 
1 923 
5 923 
6 923 

-3- -5-
-4- -9-
--- -9-
--- - 4-

-1 - - 22- I 
--- -6-
--- -8-
-1- -11-
-5- -9-
- 4- -19-
--- -15-

4 924 --- - 8- - 27-
9 9 2 41--:--=---+----:-4~-+--1::;.:. 2~ ·--+----- ---t 

- 3- - 8 - -6-

3 927 
4 927 

12 927 
5 932 
4 934 
6 9 35 

- 4 -
-1-:-
- 1-

- 4 -
-1-
-7-
- 3 -

-1 -
I - 2 -

-19- -6-
-14-
-24- - 4-
-17- - 4-
-12-

- 6 -

--- I 

- 1-

- 1 -

--- . -1-

--- - 5-

- 4-

- 2-

O:M::M:A -12- - 2 - -19- 1 - 4- -6- -7- I 
SAHIDAS 

Dia 

25 
13 

Mez 

9 
3 

de tempo 

Anno 

1924 
1927 

o 

Repartição:-A1moxarifado . Q ••• ----------------
-tima categoria, em unho de 1935, ~screv nte de 
-vamente , em 1923 e 1924, e sem vencimentos, l3 ,67 
em 1922 e em 19 24 .-------------------------------
-~---------------~---~-------------~-------~---Ad Dispens do.------------------------------------ e etirou-se.------------------------------------ e 
Acha-se suspenso do serviço desde 18/6/ 1935 .----
Este certit'icado annulla qualquer outro ant erior1n 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
-·------~------~---------------------------~------------------------------------------------------
------------------~----------~-------------------

Nada ma1s constando obre o tempo de s rv1ço d empregado acm 
a pre ente certidão, por me de erv1ço e vencimentos, pa ei 

CONFERE: ............ ............. ~ .... ~~ 
Rio d Jan 

(a) .. .. ....... z!! 
Contador ral. 

H. 2.000-8-936 



OINA RAILWAY COMPANY, LIMITED 
'ADO DE TE::rY.I:FO DE SER VIÇO 

folhas de pagamento e assentamentos desta Companhia, dos mesmos consta 

............................ é 
~ .u ............ .. ! .. u .. ~ .. ~ . !! . ~ . ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ! .. '--'··'··u . .L~ seu empregado, contando, COM INTERRUPÇÃO, 

(foi ou é ) 

RUPTAMENTE, ..... ~·ª·:: ... annos, .. :::9..-:-.... mezes e .- JA.-:-... dias, conforme discriminação abaixo. 

i /Vencimentos Faltas injustificad as 

lias I Horas Mezes Dias Horas 

·13-
·17-
·24-

- 5-

-1-

·11 
·lO-
·21-
·---
·23-

·19-

-.--

--- - 9 -
- 1- - 9 -

--- -17-
--- - 13-

--- -17-
--- - 3-
- 3 - ' - 8 -

- 4-

- 1 - -7-

- 2-

- 4- - 22-

- 2-

- 4 -
-4-

- 2-

- 4-

FORA DO SERVIÇO DA COMPANHIA 

De A~ I Annos Mezes Dias 

26 9 ~24 18 7 926 -1- - 9- -20-

ON.IN.IA l -1- I - 9- - 20-

-ESERV.A.ÇOES 

Vencimentos 

188 ~9 o 
643:;p6 o 

39' 2 o 
23.J200 

1 :6 6 50 
26 {!11 o 
4 o o 

181.,9 
792 30 
835 '90 
lOO~êOOO _ 

4~477:J600 
200 ,oou por mez 
15 oJ;~OOv 11 

., 

4'~~' O por dia 
- '55 u hora 

•!J- f63 ti H 

- :p70 ' 11 

- ljp80 11 
' 

1 Oüü " " 

----------------

' 

-Tr abalhou nos periodo s aci na como mensalista,diarista e horarista, sendo a su ul
'lasse em Campos-Car 1.ngol a . l.d.cenças: -Teve com vengimentos, 1 e 5' dias, respecti-

39,5,17 e 73 dias , de 1920 a 1924 e em 1926 . buspensoes :-· s t eve suspenso 8 e 15 diaE 
·-------------------------------------------------~-----------------------------~-~ Lttido em 26/4/1920.--------------------------~---------------~---~-~-------------~ 
imittido em 19/?/1926.------------------------------------------------------------
imittido em 14/3/192?.--~----~-------------------------------------------~---------
----------------------------------------------------------------------~------------
1t e emittido . -----------------------------~------------------------------------~---
·----------------------------------------------------~-------~-------~-------------
----------------~---~-~--------~------------------------------------~~-------~--~-- · 
·------------~-----------------------------------------------~----------~---~--~---· 
·----------------------------------------------------------------------------------· 
·------------------------------------------~----------------~-------~-~--------~~--
-------------------------------------------~, ----------·----------------------------J 

referido, u, ................. ~~ ... ;l?. .. ~.~~ ................... ~ ..... J .. Y.A ............................................... , Chefe da ecção . de erti:ficado 
aver sido di. tribuida, a qual dato e as ign 

de .... ......... ~J.9 ............................... dc 193 . ~ • 

V l T irector Gerente. 
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OERTIFl 

NT ORI 

Secção de Certificados 
de tempo de serviço e 

vencimentos. 

CERTIFICO que, revendo 

que o Sr. ... . TO.NlO ... LE.AND ~.v. .. D l .. U .. U .. U .. U .. 

24 

13 
1 
1 

16 

1 
1 
1 

25 
1 
1 
1 
1 

15 
l 

PER IODOS 

De Até 

9 9lt 281 5 
Di~:ris ta 
7 ~20 2(; 2 
3 ~21 31 1 
2 ~23 15 6 
..) o !ll."'l:l. : -

6 ~23 31 lO 
ormna:-

.. cnl-:3 lict .... 
11 ~23 29 2 
3 ~24 30 9 

10 924 24 8 
8 ~25 30 11 

12 92 ~ 28 2 
3 927 31 1 
2 928 30 11 

12 929 14 4 
4 ~34 31 3 
4 ~36 3o 6 

SAHIDAS 

919 

921 
923 
923 

. .... -: .. -: annos, ... ~.l.~ .... mezes e .":':l,?..- dias, e, IN IN TE 

Tempo Liquido Trabalhado 

Annos I Mezes I 

l 

-=- 1 
'I 
9 
4 

Dias 

12 

Horas 

---
2 
b 
4 

Licenças O/Vencimentos Licenças 

Mezes I Dias Horas Mezes J 

----j ---- --- ------
---

92 3 -~-------4--4.é--+--""""1~2 --1--...... 2-1- - ---. 
3 3 l b 

924 
924 
925 
92~ 
927 
92t; 
929 
934 

~j~ 

1 

1 
4 
1 

15 

4 
6 

lO 
3 
3 

lO 
9 
3 
ll 

2 

8 

J.b 
24 

'I 

24 
2~ 
12 

1 
2'/ 

l'j 

--- --- ---
---- ~ ------- () ---

---- --- ,.. __ 

l 
----

2 

6 
5 
2 

1~ 
l ---

7 ---

... ...... 

--- I 

Dia Mez I Anno 
c 

Repartiçaos- Almom:ar1f do .------ .Na _____ ·.rr~ba1l1o 

rife de 3a. . C1 asa e em · runp o v arangol • l!ratic n t 
por m, p rc ebe u vencime n t os por aubatltui;ões r~m 
de 11jllj. Licenças:- Teve, co1u vencimentos, b, b, 
lljj4 a l 93b . ~erviço Militar: - steve l1cenc1ado 
folhas de p gamento como Antonio .t:lini z , 1.. Diniz , 

-------------------------------------------------28 5 1919 Retirou-se---------------------------- - ----------
Este certilica.ao annulla. qua.l{, uer outro anter1orm 

! 

Na ia mat constando sobr o t mpo de erv1ço do mpregado aci
1 

d tempo d servtço e vencimento., pa. e1 a pr ente certidão, por n 

~ .............................. E... ................. h C NFERE: Contad r 

Rio d 
I 

·(a). ········ 

eral. 
H. 2.000-3-936 



>IN A RAILWAY COMPANY, LIMITED 
'ADO DE TE~PO DE SERVIÇO 

: folhas de pagamento e assentamentos desta Companhia, dos mesmos consta 

U .. U.LU .. U..U .. U .. U .. U . .t.LU .. U.U ... ~.~- seu empregado, contando, COM INTERRUPÇÃO, 
( rol ou é) 

RUPTAMENTE, .-1.5- annos, -·1- mezes e ... ~8~ .. dia~, conforme discriminação abaixo. 

,/Vencimentos Faltas injustificadas FORA DO SERVIÇO DA COMPANHIA Vencimentos 
-

I I Horas Mezes J >i as Horas Mezes Dias De Até Annos Dias 

--- --- ---1 29 I~- ~~~~ ~~ 1 1 15 ------ '/ 6 --- 64~ 600 --- 1 11} ~ --- 2a 123 00 --- --- 3 ~~~~:~~gg ... - ........ 
--- 57 por hora --- 2 2 ~ ---- -

__________ ._ ___ 

---

---

I 

Fr---1 2 

6 

--- --

2 

-RVAÇOES 

1 

-------------------2500000 por z 
275"; 00 • 
275.)000 " ti 

275 000 tt 

30~000 " 35 ,;000 
,, 

--- 400o,j)OOO .. 
45<1)000 • --- 50 ~000 .. 

o. 00 " lt 

15 -------------------

o o horarista e mens ali s ta, sendo a sua ultima ca t egoria, em ~unho de 19 i6 , oxa 
r tuito: - ..!.S teve neot a categoria de 24/9/oJ.918 . 2~/5/1919, no Tr fego em Tic thero 
radas de 9, 24 e I} dias a razã o de 120 000 mens ea, nos mezes de Fevereiro a Abril 

l , 4, 14, 4., 15 e 3 di aa , rcspe c ti va1r.en te, em 1924, 192 7, de 1929 a 19 32 e de 
ra servir no Exercito , como sorteado, de 1/10/1924 a 24/b/1925 . Consta tambe~ naa 
L. Diniz e tonio L. Tiiniz.------------------------- ----------------------------

----- dmittid~ em 24/9/191~----------- -- ------------------------------ -----------
-- --- aeadm1 tti do em 13/'(/192 ------------------- ------- ------------ --------------

.A. J ' d e em~~c~ 0 .--- ----~- -- ------- --- ----- -------------------------- --- --- ------ ------

da eccão de ertificado . ref rido, 
hav r sido di tribuida, a qual dato a. sign · . 

ira, . ~o .. d J"ul"I-J.o ............. de 1936. 

~.~ ........... ~.~ 
erente. 



POLICIA DO ESTADQ DO RIO DE JANEIRO 

DELEGACIA DA SEGUNDA REGIAO POLICIAL 

C A P Q..._§ 

/ 

TRASLADO DO INQUERITO POLICIAL EM QUE 

THE LEOPOLDINA RAILWAY COMPANY LIMITED 

~ QUEIXOSA E MARIO RIBEIRO E OUTROS ACU-

SADOS. 

O ESCRIVAO: 

JOSE DE MIRANDA BARCELLOS SOB~ • 

. ~ 

cAMPos, de 1936. 



TRASLAOO DOS AUTOS DE INQUERITO POLI· 

CIAL EM QUE THE LEOPOLDINA RAILWAY LI!;; , 1 y 
MITED E QUEIXOSA, E MARIO RIBJ:IRO E 

OUTROS - ACUSAOOS, COMO SE SJ!XlUEa 

"Autuacvão- t:l;s.l:~• Registrado n?,livro No 1. 

Sob NO 218 .-1935.- Rubrica (J.M.!.Sobral).- Delegacia da 

2a. Regilo Polici 1 do Estado do Rio de Janeiro.- o Delega

do Regionala Dr. Jos~ Herqy Garchet.- o Escrivão: Jos~ de 

M.B. Sobral.- Inqueri to Policial.- The Leppibldina Railwa.y 

Limited- Queixosa.- Mario Ribeiro e outros- acusados.- Au

tuação.- Aos sete dias do mes de Junho do ano de mil novi

eentos e trint e cinco nesta cidade de Campos, Estado do 

Rio de Jar.eiro, em o cartorio autuo a petição e documentos 

de folhas tres a seis que adiante se seguem; do que lavro 

este termo. EU (assinado) Jos~ de Miranda Barcellos Sobr•l 

escrivl.o que o escrevi."Folllas 2": (carimbo) Repartiçlo Cen

tral da Policia do Estado do Rio de Janeiro, 24 Agost 1935, 

NO 1170. Fls Del.- Rubrica (J.B. Sobral) Exmo. Sr. Dr. De

legado d 2a. Regilo Policial do Estado.- (despacho) A·- com 

os documentos inclu,sos- ouçam-se os acusados e as pessoas 

que saibam ou tenham razlo de s ber do facto delictuoso.-

7-6-1935- (assinado) Jos~ Herdy Garchet.- The Leopoldina 

Railw~ Company Limited, com s6de na Inglaterra e escrito

rio central no Rio de Janeiro, vem a v. Ex. pedir &ber

tur de inquerito para apurar o seguinte - 1' - Nos casos 

urgentes, s~o p gos, nas agencias das estações, sem tran

sito pela contadoria, boletins de pagamento.- Esses bole

tins slo em papel cor de rosa, impressos em parte, com as 

caracterisações G 27, de numer ç~o seguida, picotados, pa

ra serem destacados de tal~es onde s•o escriturados a ~o 

sobre papel carbono de duas fsces, para ficar copia da par

te manuscrita de cada um em folhas não picotadas do tal•o. 

Foram f lsificados e apresantados, criminosamente, e pagos 



pagos de. boa f~ tres d~ss~s bole;tins. ['odps,. tr-es referentes 

ao m's de. Maio, ultimo. , 'todos t~ zendo ~omo portadores no

mes que no alo de empreg dos da Compsnhiac . Jo~o · 4e Souza, 

(n.ll2!l Nelson Carvalho e JoAo Pereir•~ (ns.ll28 e 1130)fde 

122$000, 114 000. e ll4$000. Trazem falsificadas as firmas 

dos representantes, em Campos, d~ Almox rifa~o - A.Diniz 

(Antonio Leandro Diniz)-,no Qoletim n. 1121, e~da Locomoçlo

D. Mor ia (Joio Domingues Morais), aos bol~tins ns.ll28 e 

1130. Os pagamentos foram rea·lizados em Maio u~timo por La

fayette Monteiro, Ajudant·e do Agente de .Campos: o de n. 1128 

no dia 11; o, d~ 1130, no dia 20; · e o de 1121, no di , 27. De

poi de efetuado o ultimo p gamento , , que esse funcionaria 

desconfiou da autenticidade ' do bo·letim,. e, comunicalido-se 

co~ Antonio Leandro Diniz, do Almoxarifado, verificou ser 

falsa • assinatura "A~Diniz", constante do boletim. 20 - A 

requerente tem denuncia de que Mario Ribeiro, empregado do 

Almoxarif',ado · de Campos se ofereceu a outro empregado para 

aumentar dias de serviço nos boletins de pagamentot, afim 

de ganhar dinheiro com o seu ato. - A requerente indic• como 

pessoas a serem inquiridas, n~o só s nomeadas na exposiçlo 

acima, como as seguintesa Olivier Paulino dk Silva. Waldemir 

Vieira tla Conceiç~o. Francisco Soares. Joaquim da Silva. Gor

do.-Consta da presente petiç~o duas estampilhas de mil reis 

cad uma do Estado, e uma de Educ ção e s~ude, ' datadas e inu

tiliaadas da seguinte maneir a• Campos, 7 de Junho de 1935 .• 

( ssinado) Gastlo de Almeida Graç . ' ·- adv. - Folhas 3. (Pro

curacl.o) - Rubr1ct. (J .B.Sobra) .- RUa do Ro·sario, 115.End. ) . 
Teleg. Roquete. Rio de êJ'aneiro. Caixa. postal 1826.• 2642 •. Tte. 

Cel. Edua~do Carneiro de Mendonça- TabeliAo do 1oo. Oficio 

de Notas" des~ cidade do ~io de Janeiro, Capital dos Est dos 

Unidos do Brasil, sucessor do nr. · JoAo Roquete Carneiro d~ 

Mendonça. Certif-ico que revendo o livro no.223 de procurt.ções 

nele a fls.l74 v~'"- consta o instrument .eeguinte'a Estados 

Uni4os do Brasil. Procuraçlo bastante que faz The Leopoldi-

. 
/ 

v 



e;t 
Leopoldina Company Limi ted. Saibam quantos este virem , quan

do, digo' que no Ano do Nascimento de Nosso senhor Jesus A 1 f 
Cristo, de mil n~vieentos e trint e tres aos treze dias f1 
do m~s de Dezembro neet c~dade de s. Sebast1ao do ~io de 

Janeiro, Capital dos Estados Unidos do Brasil, perante mim 

tabelil o, . comparece 11 Carto" como Outorgante The Leopolàina 

Railw~ Company Limited, com s'de em Londres, Inglaterra 

e escritorio na Avenida Francisco Bicalho, Estação Barlo 

de Mauâ, nesta ~apital, representada pel6 seu Diretor Ge

rente Charles .Walter Bayne, que tambem se assina c.w.Bey-

ne. reconhecido pelo proprio das duas testemunhas abaixo 

~ssinadas e estas reconhecidas de mim, que dou f'; perante 

elas pe~o mesmo outorg nte me foi dito que por ~s~e publi-

co instrumento nomeia e constitue seu bastante procurador 

o Dr. Gastlo de Almeida Gr ça, brasileiro, casado, advoga-

do, residente em Campos, no Estado do Rio de Janeiro, a quem 

confere poderes para o foro em geral, civil ou criminal, 

digo, civil e criminal, e para defender os direitos e inte

resses da outorg~te como autora ou r,, ass~stente .ou apo

·ente, em qualquer Juizo, Instancia ou Tribunal, local ou 

Federal, em processo contencioso ou administrativo; propor, 

contestar ou disttir, digo, contestar e disietir de acçôes 

e interpor os necessarios recursos e fazer afirmaç~es, as

sinando os respectivos recursos, requerer f~lencias, fa~er 

decl raçôes de credito .e impugna-lo~ e requerer e pro~over 

·~h bilitaçlo dos mesmos ereditos; ceitar e embargar con

cordatas; tomar .parte em assembl' s de credores; vot~ e 

ser votado; requerer e assinar tudo o que se tornar neces7 

sario aos fins deste mandato, em juizo ou fora dele, em r.e

partições de carater pr+vado ou publicç, federais, estado-

ia e municipais, podendo $Ubstabelecer no todo ou emMpar-

te, nos impedimentos ocasionais os poderes deste m ndato. 

A outorgate ratifica e confere como especiais os poderes 

impressos, adeante declarados, que ouviu ler, os quais fi-



ficam fazendo parte integrante deste mandato. (ao lado)"Ar-
. 

quivo em c sa forte~- concede todos os poderes em dirwito 

permdtidos para que em nome dele outorgante, como se presen

te fosse em juizo ou for dele, requerer, alegar e defender 

todo o seu direi to e justiça em ~~aisquer causas ou deman

da civeis ou movid s ou por mover, que ele, digo, mover 

em que ele outorgante for Autor ou R~o ~m um ou outro fOro; 

fazendo citar, oferecer libelos, excepçôes, embargos suspei

ções e outros quaisquer artigos; contrariar, produzir e in

querir, reinquirir e reperguntar testemunhas, dar de suspei

to a quem lho fôr; jurar decisoria e supelntoria nte n'al

ma dele, OUtorgate; fazer dar tais jur mentos a quem convi

er; assistir aos termos de inventarias e partilhas, com · s 

citaç~es p ra eles assinar autos, requerimentos, protestos, 

contra protestos e termos ainda os de confiss•o, louvaçlo 

e disistencia; apelar, agravar ou embargar qualquer senten

ça ou despacho, e seguir esses recursos at~ maior alçada; 

fazendo extrair sentenç ; requerer a execuçlo de~as e se

questro; assistir aos tos de concili çAo, par , os quais 

lhe concede poderes limi~os; pedir prec torias; tomar pos

se; vir vom embargos de terceiro senhor e possuidor; juntar 

documentos e torna-los receber; variar de acç~es e inten-

tar outras de novo podendo substabelecer esta em um ou mais 

proauradorea, e os substabelecidos em outros, ficando-lhes 

os mesmos poderes em vigor e revoga-los qu rendo, seguindo 

suas cartas de ordem e avisos particulares, que, sendo pre

ciso, serlo consider dos como parte desta~. E tudo quanto 

ssim fizer o seu procurdor, ou subst•belecidos, prometo, 

haver, por valioso e firme, reservando p r a su pesse , 

toda a nova citaç~o. Assim o disse, do que dou f~; e pedi 

este instrumento que lhe 11, aceit e assina com as teste

munhas que a tudo estiveram resentes, sobre estampilhas 

de 2$200 selo fixo e da taxa de educação. Eu Jos~ de Alen

car ~ostes ajudante a escrevi perante o tab. ~duardo Carnei

ro de Mendonça. E eu Eduardo Carneiro de Mendoça tabelilo 

• 



tabelili.a subscrevi. Ch rles Walter B~e.- C.W.Bayne.- ' Horacio Castello Branco.- Manoel Fiqueiredo.- Selos dois . t o(; 
mil ê duzentos reis inutilisados. ~raida por certidlo aoa ~f 

seis de Dezembro de mil novicentos e trinta e quatro, por 

mim ( uma seinatur bastante inlegivel) subscrevo e as-

sino. (outr ssinatur bastante inlegivel) Contem um selo 

federal do Distro Federal no valor de $600 e um de Educaçlo 

e saúde devidamente inutilisados com um carimbo, com os di

zeres bastante pagadGs e com s s·eguintes d&ta 11 6-12-34".

( em baixo) "F.6$- S. taco- 6$800.- Fólhas 4. (Bolhetim .jun

tó). - Rubrica-(J.B.S~bral) - (Um carimbo da Delegaci Re

gional encimando o boletim col do uma folha em br.aco com 

os seguintes dizeresa"Delegaoi · d 2 · ~ Regi o Policiü do 

Estado do Rio de Janeiro- Campos") G. 27. Ferias . L.R. Bo

letim de pagamento. _ Correspondente ao mes de Maio de 1935. 

D ta da emissão: 10-5-1935. N. 1128. Este bê1etim ~ intrans-

ferive1 e n~o sendo apresentado at~ o dia 10 do mes seguin

te o que o mesmo se refere s6 serâ atendido mediante reque

rimento especial á respectiva Chefi e submetido a interven

ção e conformidade do contador geral. Nome do empregadoaNe1-

eom Carvalho. Turma. (em branco). Repartiç~o :Locomoglo. Sec

çãoaCampos. C tegoria:Ajud. Ajuat. Vencimentos& 1$000 por 

hoDa.(:Hora, dia ou mes)Data da sa:ida: ( em branco). 'agav 1 

em Campos. A pagar. Vencimentos a pagar. Numero :120. Hor s 

ou di~& horas. A razlo dea1.000. Por Hora dia ou mesa Hora. 

P rei isa 120.000. Total(em br~co), digo, Total: 120.000. 

Menos . c ixa de aposentadorias- 3$a 6.000.- 6.ooo. por ex

tenso:- Importancia a liquidara cento e quatorze mil reis.-

114$000. No caso do interessado nlo saber escrever dever' 

por uma cruz no logar de seu nome, mas firmando o recibo 

duas tes•emnhas a rogo do mesmo. Preparado por& 1\H. Araujo. 

Recebi em plena e rasa quitaç~o& Em 11-5-1935. n. Morais(Che

fe de serviço). Nelson Carva1ho(assl nado)(Firma do interes-

s do). Visto: (em branco). Firma d la. testemunha. Diretor 



Diz&tor Getentea (em branoo). Firma da 2a. testemunha:(em 

branco). Contador Geral: (em branco). 40otado na Folha d~ 

Pagamento. N~(em brancq) por (em branco) inici is (em bran

co).- Carimbo da Delegacia Regional, encimando o boletim 

e urpa folha de papel em branco onde o mesmo se oh devida

mente colado, cujo carimbo tem os seguintes dizere.aa" Dell!

gaci~ da Segunda Região Policial do Estado do Rio d~ janei

ro.- Campos. - Folhas 5.- Rubrica (J.B.Sobral) • - Carimbo 

da Delegacia Regional sobre um .boletim e uma folha de papel 

em branco .na queal se acha o referido boletim devidamente 

col do, os dizeres do referido c rimbo alo os seguintesa" 

Delegacia d 2 • Regilo Policial do Estado do Rio de Janei

ro.- Campos.- Feri s. G. 27.L.R. Boletim de pagamento. Cor

respondente ao mes de Maio de 1935. Data d Emisslo: lo-5-

1935. N. 1130. Este boletim 6 instransferivel e não sendo 

apresentado at6 o dia lO do mes seguinte ao que o mesmo se 

re~ere s6 ser' atendido mediante requwrimento especial â res

pectiv Chefia e submetido a intervensAo do Contador Geral. 

Nome do empregado: João ·Pereira. Turma& (em branco). Repar

tiçloa Lovomoç!o. Secçaoa Campos. Categori : Aj. Ajust. Ven

cimentosl$000 por hor • Data da saida: (em branco). Pagavel 

em:, Campos. A pag ra Numero: 120. Hor as ou dias; Hora. A 

razão de: 1.000. Por hora,dia ou me : hora. Vencimentos a 

pag~a Parci~is- 120.000. Tot 1-120.000. Menos; Caixa de 

Aposentadorias-3%- 6.000. ~por baixo dos 120.000 da coluna 

'Total" tem expressoa6.000). Por extenso- Importancia A Li

quidara cento e qu torze mil reis.- 114$000. No caso do in

teressado não saber escrever deveri por uma cruz no legar 

do seu nome, mas ftrmando o recibo duas t stemunhaa seu 

rogo, digo, testemunhas a rogo do mesmo. Prepa~ado por: M. 

Morais. Recebi em pien& e ras quitação. Em 20-5-1935. D. 

Morais- Chefe de Secçlo, digo, Chefe de Serviço. (assinado) 

João Pereir. Fir.m do interessado. Visto: (em branco). Fir

ma da la. testemunha( em branco). Firma d 2a. testemunha; 

(em branco). Diretor Gerentea(ea branco). Contador Geral: 



l!Yt 
Geral a (IIm branco). Anotado na Folha de Pagamento.- NO. por. 

ini ci is.- Novamente sobre parte do boletim e a f' olha rle"' flla_q f 
·papel em branco em que o mesmo está devida ente colado, Q~h 

se o carimbo d Delegacia Regional , com os seguintes dize

res: " Delegacia da 2a. Regi~o Policial do Estado do Rio de 

Janeiro.- Campos.". -Folhas J.A (Boletim).- Rubrica-(J .B. So

br 1).• Carimbo da Delegacia Regional , com os seguintes di

zeresa" Delagacia da Segunda Região Policial do Estado do 

Rio de Janeiro.- Campos". Sobre o boletim e urna folha de 

papeç e, branco na quel se acha o referido boletim devida

mente colado. - G. 27. L. R. Boletim de Pagamento. C~~es

podente ao mes de Maio de 1935.- Data da Emissãoa 22-5-1935.

N. 1121.- Este boletim ' instranaf'erivel e não sendo apre

sentado at• o dia 10 do mes seguinte ao que o mesmo se re

fere, s6 será atendido mediante requerimento especial i res

pectiva Chefia e submetido á intervensão e conformidade do 
,,, 

Contador Geral.- Nome ·do empregado:Jolo de Souza.- •urmma: 

( em branco).- Reparyiçao: Almoxarifado.- secção: Campos.

Categoria: Trabo.- Vencimentosal$000.- por hora. - Data 

da saidaa( em branco).- Pagavel em Campos.- A. Pagar: Numero: 

128.~ Horas ou dias: hora.- A razão deal.OOO.- Por Hora dia 

ou mes: hora.- Venci,entos pagar& 128.000 (parei is).

Total:l28.000.- (na mesma coluna) 6.000.-Menos.- Caixa de 

Aposentadoriaê-3%.•6.000.- Por exte~so- importancia liqui

dara cento e vinte e dois mil reis.- 122.000.- No caso do 

interessdo n~o saber ler, digo, saber escrever deverá por 

u c~z no logar do seu nome, mas firmando o recibo duas 

testemunhasma rogo do mesmo.- Preparado por: A. Reis.- ~e

cebi em plen e rasa quitaç~oa(assinado) João de Souza;

Firma do interessado.- A. Diniz. Chefe de SefViço.-Firma 

da la. tes~emunha: ( em branco).- Firma da Segunda testemu

nh :( em branco).- Visto( em branco).- Diretor Gerente(em 

branco) ContadoP Gera1(em branco).- Anotado na Folha de pa

gamento . no. por.- iniciais.- Contem novamente sobre o bo

letim e a folha em branco o carimbo da Delegacia Regional, 



• \1• 

~ 

R.-giona.l,com os seguintes dizeres:" Delegacia da 2a. ~egi

ão Polic~ 1 do Estado do Rio de Janeiro.- Cçpos.~ Folhas ?. 

-Rubrica: (j.B.Sobr 1).- ( Certidlo).~ Certidão- Certifi-

co qQe for m notificados comparecerem a esta Delegacia, 

hoje, 's 14 horas s seguintes pessoas: Waldemir Vieira da 

Conceiç~o, Jo~quim Silv Gordo Filho, Olivier Paulino da 

Silva, ~ntonio Leandro Diniz,, Joio Domingues Morais Her

mes teixeira, Jos Acyr Jrreitas, e o t;~.cusado Mario Ribeiro 

do que ficaram cientes e dou f~. Campos, 7 de Junho de 1 35. 

O escriv o: (assinado ) Jos~ de M.B. Sobral.- Folhas 8. RU

bric :(J-B-Sobrll).- TERMO DE DECJ.ABACOES .-: .Termo de de

clarag~es que presta Waldemtr Vieira da Conceiç~o, na for-

ma ~baixo:- Aos sete dias do mes .de Junho de mil novicentos 

trinta e cinco, nesta cidade õe C~pos, Estado do Rio de 

Janei~o, , na Delegacia da Segunda ~egi o Policlal, onde se 

ach v o respectivo Delegado Regional , Doutor Jos~ Herdy 

,~ Garchet,oomigo escriv~o de seu cargo, adeante nomeado, pre-

( sente aldemir Vieira da Conceiç o, brasile1ro, natural des

te Est do, com vinte e um anos d~ idade, casado graxeiro 

d Leopolétlna, residente no setimo distrito, ' rua Marechal 

Floriano, num ro oitent e um, sabendo ler e. escrever. E sen-

do inquirido pelo Doutor Deleg do, declarou que . o depoen-

te ~ empr~gado da requerente estando atualmente como graxei

ro mas tendo trabalhado anteriormente no. almoxarifado na dee

carg de lenha nesta cidade; que or duas vezea ario Ribei

ro, empregado tambem da. requerente no escritorio do almoxa

rifado desta cidade declarou ao depoente que ia acrecentar 

um dia de serviço e de f to po~ duas vezes crecentou, di-

\ z~o ao de oente que er para este receber importancia 

respect~va e dar depois a m smo ~ario R~beiro; que, o de

poente se insurgiu quando Mario Ribeiro disse qu ia fazer, 

declarando que nA.o lhe daria coisa alguna; que, esses aumen

tos foram d cinco mil,reis cada um, digo, c da v z; que, 

uma delas foi o ano passado m data qu e não se lembra e 

outra foi em Abril do corrente ano e constou de boletim de 



de meiado desse mes; que , o depoente recebeu s importan~ !!J r 
cias desse aumentos; que, se sentia mal com isso e nãobrio goa- Oi a ~ 
tendo dado nenhuma dessas importancias a Mario foi VI 

do a ficar com elas e assim achou de se manifestar a res-

peitocert ocasi~o com um funcionaria da requerente; que, 

Joaquim da Silva Gordo em conversa com o depoente disse 

a este que certa ocasião Mario aumentou uma importancia 

que o depoente or não se lembra, na folha de pag tento 

ou boletim do mesmo Gordo para que este entregasse impor-

tancia do aumento a Mario; que, Gordo , ou Gordo Filho ~o 

parece ao depoente que ~ seu nome, declarou mais que recu

ando, digo, que recusando a atender Mario, este ficou mal 

com aquele e at~ o ameassou; que , Gordo acrecentou ainda, 

que se fosse agredido haveria qualquer coisa de desagrada

vel; que, tambem francisco Soares , trabalhador, como Gor

do, em descarga de lenha, contou ao depoente que recebeu 

ario, 1 
pelo processo de aumentos de dias de serviço na folha ou ~ 

no boletim de pagamento; que Soares igualmente se recusou -

vinte e tantos mil reis tambem por intermediQ de 

a entregar a Mario essa importancia, tendo-a gasto; que , es

ses fatos das conversas tanto com Gordo como com Soares 

foram se bam se lembra o depoente o ano passado, coisa que 

não pode precisar, quanto a data, neste momento. E mais 

não ·disse nem lhe foi perguntado , pelo que o Doutor Dele

gado mandou lavrar o presente termo, que depois de lido e 

achado conforme, assina com o depoente. Eu (assinado) José 

de Mirarlãa Barcellos Sobra, escrivão que o datilografei.

(assinado) José Herdy Garchet.- Wal«emir Vi ira da Concei

ção .-(TERMO DE DECLARACOES).- Termo de declarações que 

presta ~oaquim Sil~a Gordo Filho, na forma abaixo: .- E lo

go em seguida, presente Jo~uim Silva Gordo Filho, brapi

leiro, natural deste Estado, com desoito anos de idade, 

solteiro, operaria, residente no setimo distrito, á rua 

dos Ferreiros , numero quinze, sabendo 1 r e screver. E 

sendo inquirido pelo Doutor Delegado depois de ter presta-



prestado o compromisso da 1 i, de~larou que trabalha para 

requ rente ha mais de dois anos e depois de estar traba

lhar do havia uns tres meses foi convidado por ~ario Ribei

ro para serem acr scentados dias de serviços nos boletin$ 

de pagamento afim de o depoente receber a importancia des-

s s aumentos indeviods e entreg -la ao dito Mario Ribeiro; 

ario Ribeiro trabalha no almoxnifado em Campos Caran· 

fazendo serviços no escritorio, ponto do pessoal , como 

" uplente" do chefe do almoxarifado;(Folhas 9.- Rubric -J,B, 

_Qbr 1); que, o de ~ oente nunca aceitou tais oferecimentos e 

o que faz a sforsar-se para completar o maximo de vinte 

dias de servi~o que comparta o legar em que trabalha; que o 

lmoxarifado em Campos Carangola fica em Guarulhos, no se

time distrito deste ~unicipio. E mais não disse nem lhe foi 

perguntado, pelo que o Doutor Delegado mandou lavrar o pre· 

sente termo, que depois de lido e achado conforme, ssina 

com o depo nte. Eu ( ssinado) José de iranda Barcellos So

bral, escrivão que o datilografei.-(Assinado) José Herdy 

Garchet.- Joaquim Silva Gordo Filho.- (TERMO DE DECLARA-

ÇOES):- Termo de declarações q~e presta Olivier aulino da 

ilva, na forma abaiso:- E logo em seguida, presente Olivi

er Paulino da Silva, brasileiro, natural deste E~tado , com 

vinte e sete anos de idade, casado, escrituraria da Compa

nhia Leopoldin , r sidente á rua B ir Rio , numero trezen

tos e trint e dois, sabendo ler e escrever, E sendo iaque

rido, depois do compromisso da lei, digo, depois de ter pres

tado o com remisso d lei, declarou que trabalha no escri

torio da Locomoção, o qual fica situado em Campos Carangola 

(oficinas), no legar Guarulhos, no setimo distr~to deste 

Municipio; que, foram apresentados ao d poente os boletins 

de pagamentoJ juntos aos autos numero mil c nto e vinte e 

wf, mil cento e vinte e oito, e mil cento e trinta, e o de

poente vendo e tocando os mesmos , declarou que julga serem 

verdadeiros os impressos dos mesmos; que , n!o conhece letra 

... 



' letra nenhuma com que, ~go, com a que trazem 
·~ 

parte manus-

cri ta desses boletins; que, não sabe a quem atribuir a fal- . 4 q 
sificaçlo nos mesmos boletins! que, não sabe nem por ouvi:t1 / 

dizer qual seja pessoa acusada desse crime; que , não ha , 

na locomoção de Campos ninguem com o nome M. Araujo; que, a 

firma D. Morais com a verdadeira no modo ·~ 
de pensar do depoente, quanto ao boletim mil cento e trint~}} 
que, o boletim mil cento e vinte e oito o depoente acha mais 

ou menos parecida; que , o depoente como apontador d loco-

moção pode afirmar não apenas que alo conhece mas tambem 

que não existem na locomoção pessoas com os nomes de Nelson 

Carvalho e João Ferreira ; que não sabe se no almoxarifado 

existe algum trabalhador com o-nome de João de Souz • E más • 

não disse nem lhe foi perguntado, pelo que o Doutor Delega

do mandou lavrar o pr ~sente termo, que depois de lido e acha

do conforme, assina com o depoente. Eu (assinado) José de 

Mii.·and Barcellos Sobral , escri v!i.o que o datilografei . -

(assinados) José Herdy Garchet.- Olivier Paulino da Silva.-

(TERMO DE DECLARAÇOES)- Termo de d clarações que presta An

na forma abaixd:- E logo em seguida, 

-pr sente Antonio' Leandro Diniz , brasile'iro, natural do Es

do de Minas Gerlis, com trinta e dois anos de idade, casa

do, funcionaria da Companhia Leopoldina, resluente nesta 

cidade, ã rua Doutor Alberto Torres, numero cento e quaDen

ta e nove, sabendo ler e escrever. E sendo inquirido elo 

Doutor Delegado depois õe ter prestado o compromisso da lei ~S 

declarou que no dia vinte e sete de Maio assado o depoente /~ 
~oi procurado por seu i~o José Leandro Diniz, agente da 

Estação do Saco, desta cidade que lhe mostrQu o boletim mil 

c nto e vinte e um de vinte e dois de Maio de mil novicen-

tos e trinta e cinco e perguntou ao depoente se era do •mes

mo a assinatura " A. Diniz" contida no mesmo boletim; que, 

o depoente examinado a referida assinatuna verificou logo --- ----
que era fals ; que o boletim referido lhe foi mostrado nes-

te ato e esta passado em favor de de João de Souza , pessoa 



pessoa que o depoênte não s be quem seja; que, no almoxa• 

rifado já tr balhou uma pessoa dess nome, digo, trabalhou 

um r paz desse nome porem, analfabeto; que , não sabe que 

atribuir a falsificag o do s u nome bem como a do restan

te do boletim; que, cha que a assinatura do boletim não 

está bem imit da; que , q8anro aos boletins falsificados 

se ha letras parecidas com a de Mario Ribeiro ha tambem 

letras que não se parecem com a de ario; que, quanto aos 

aumentos de dias de serviço em folhas ou boletins de paga

mentos, se o depoente t ivesse a menor suspeita coptr 

rio em oito anos de serviços como uxiliar do depoente , 

teria logo tomado as providencias devidas; que sobre as 

acus ç~es feitas Mario por tres testemunhas ( Wttldimir 

Vieira Conceiç~o, Joaquim d Silva Gordo ilho e Franciso 

Soares )o depoente teve oprotunidade de nesta propri sala 
~ 

do cartorio da D legacia ouvir que os mesmos confirmaram 

perguntados pelo advogado Gastão Graça que fizeram acusa

ções &entra Mario Ribeiro sem que houvesse contra eles a 

enor coaç~o; que, soube, apurado agora; que ha tempos al

dirrur teve uma discu~•o forte com r~ario; que tanto ario 

Ribeiro como Gordo e Soares compareceram ' Policia em co 

panhia do depoent que os foi convidar para isso a pedido 

de ia, inspector da Contadori ; que , Gordo Filho d ixou 

de trabalhar no almoxarifado hont m, pass~do trabalhar 

na locomog~o onde tambem trabalha Waldemir; que, não se 

lembra de pessoa alguma com o nome de João Pereira que te

nha trabalhado na Comparu1ia; que, o livro de ponto é f i

to pelo depoente e quando feito algum quarto por Mario ni

b iro, por incompatibilidad d hora de serviço, quando por 

xemplo o depoente está no pateo medindo 1 nh ou fiscali

sando outro serviço, vai o ponto feito por J_ario sofrer 

v ri icaç~o do depoente para· ver se está ce to; que , os 

boletins de pa arnento, estão s mpre sobre a guarda do depo

ente , s ndo que os tal~ s em uso na sua pasta e os talões em 

estoque que , ainda não usados, na casa d res~dencia do de-

1 
/ 



depoente; que ficam no escritorio arquivados , os talões já 

usados; que , os numeros dos talões em uso são altos, não s~.~ 
lembrando bem se seis ou set mil . E mai s não disse nem lhe 

foi pergunt ado , pelo que o Doutor elegado mandou lavrar o 

presente termo, que depois de lido e achado conforme, assi

na com o depoente. EU (ass1nado) José de Miranda Barcellos 

Sobral, escrivão que o datilografei . -( Assinados) José Her

dy Garchet .- Antonio Leandro Diniz .- Folhas 10 v.-( TERMO 

DE DECLARAÇOES) .- Termo de declarações que prest João Do

n forma abaixo:- E logo em seguida , resen 

te Jolo Domingues orais, portugues , com quarenta e seis 

os de idade, casado, funcionaria da Companhia Leopoldina , 

residente nesta cidade á rua dos Bondes , numero treze, sa

bendo ler e escrever. E sendo inquirido depo i s 

tado o compromisso da lei declarou que o logar do depoente 

~ o de chefe da Oficina Campos Carangola em Guarulhos , no 

Setimo distrito deste munidpio; que , não foram ssinados 

pelo depoente os boletins da requerente q~e ora lhe foram 

apres.ent dos, numeras mil cento e vinte e oi 1D , e mil cento 

e trinta de dez de Maio proximo pass ado em favor de Nelson 

Carvalhc e João Pereira, a titul?s de ferias, figurando como 

preparador 11M. Araujo"; ue,_ não conhece pessoa al ma na 

locomo ão com que, o depoente usa abre-

viadamente no serviço a ssinatura "D.Mor is", em todos os 

documentos da Leopoldina; que, as ssinatur s falsificadas 

parecem com a ssinatur verdadeir do depoente com pequen 

diferen~ ; que nAo b talões com esse numero dos falsific 

~~--=s~c-r~itorio da locomoção em Campos C rangola segundo 

verificaçlo feita ultimamente após p aparecimento dos bole

tins falsos; que, o cabono, digo, o carbono que se v~ impres

so no verso dos boletins falsificados não ~ o usado no es-

critiri ; que, o depoente não conhece na Locomoção de cam
pos Carangola pessoas com os nomes de Nelson C rvalho, João 

' 
Pereira e João de Souza. E mais não disse nem lhe foi per-

\ ' 



perguntado, pelo que o Doutor Delegado mandou lavrar o pre

sente ter.mo, que depois de lido e achado conforme assin 

com o depoente. Eu (assin do) Jos~ de Miran Barcellos So-, 
bral, escriVho que o datilo~afei. (assinadot) Jos~ Herdy 

Garchet. Joi.o Domingues Morais. - (ainda folhas lOv. )-(IEn::. 

MO DE DECLARAÇOES) - Termo de declaraçees que prest Hermes 

forma abaixo:- E logo em seguida, presente Her

me , Teixeir , brasileiro, natural deste Estado, com trint 

e seis anos de idade, casado, fUncionaria da Companhia Leo

poldin , residente nest cidade á ru (Folhas 11- nubricat 

J.B.Sobral) rua BarAo do Amazonas, numero sessent e quatro, 

baixos, sabendo ler e escrever. E senCb inquirido, depois 

de ter prestado o compromisso da lei, declarou que o depo

ente ~ tr balhador da locomoglo em Campos Carangola, em Gu -

rulhos, setimo distrito deste Municpio, e faz o serviço de 

entrega d~ material â locomoç~o . e restituiç~o ao almoxari

façlo; que, tr be.lha com tres talões numeros 11L.l9", escri

tur do pelo proprio depoente e relativo m terial necessa

rio para serviço,"G.23". escriturado no escritori da loco

moç~o e relativo a materiais que o depoente vae receber no 

almoxarifado e "L.a2". escriturado pelo depoente e relativo 

a material usado, digo, a materi is usados que o depoente 

entrega. .ao almox rifado; que,o"L.22 11 • tem o nome de taiao de 

entr~ga de materias velhos; que, por divers s vezes o d~po

ente ao ~ntregar materias usados 

assinatura no "L. 22." como de Antonio Leandro Diniz com a 

abrevi tura usad "A.Diniz", mas feita pelo punho de M rio 

Ribeiro; que, as diversas vezes que isso aconteceu, se bem 

se lembra o depoente, foi sempre na presença de Antonio Le

andro Diniz que autoria va Maria a conferir e ssinar; que, 

n o se lembra de ter Mario ssinado "A.Diniz 11 na ausençi 

de Diniz; que, ultimamente Mario d v o recibo no 11L.22". 

com a propria ssinatura em vista d auterisaç~o que tem 

par isso por ter pasaadG para escrev .nte; que, assinatu

ra ."A.Diniz" feita por Mario era bem igual a verdadeira. E 



' E mais não disse nem lhe foi perguntado, pelo que o Doutor 

Delegado mandou lavrar o presente termo, que depois de li- c11 
ao e achado conforme, assina com o depoente. Eu (assinado)~ 
Jos~ de Miranda Barcellos Sobral, escriv!o que o datilogra

fei. ( ssinado) Jos~ Herdy Garchet.- Hermes Teixeir • • (ain

da na folh 11 •• )- (TERMO DE DECL~COES) -Termo de decla- , 

ra~~es qué presta Joa~ Acyr Freitas, na forma baixo:- E 

- logo em seQlida, presente José Acyr Freitas , brasileiro, 

natural deste Estado , com vinte anos àe idade, solteiro, fun

ci~nario da Companhia Leopoldina, r esidente nest cidade á 

- rua Doutor Luiz Sobral, numero seis, sabendo ler e escrever. 

E sendo (folha 11~) sendo inquirido depois de ter prestado 

o compromisso da lei declarou que o depoente é tr balhador 

de terceir classe do lmox rifado de Campos Carangola, no 

povoado de Guarulhos , s~de do setimo dis~rito deste Municl-
~ 

pio, com funçbo no escritorio do mesmo almoxarif do; que, 

trabalha em outros serviços da mesma secção; ' que o livro 

de ponto é feito por Antonio Leandro Diniz , lmoxarife de 

tercêira classe; que, as vezes quando ele' Diniz está muito 

ocupado com mediç~ de lenha ou com outros serviços, el~ 

manda Mario Ribê~ro fechar o ponto e puchar o quarto; que , 

ssim que Diniz acaba o serviço em que estava ocupado con

fere o ponto feito por Mario Ribeiro , par ver se ·está cer

to; que, nenhuma outra pessoa trabalha ou~ tem intervens!o 

-no livro de ponto por ser de muita responsabilid de; que , 

Mario Rib!eiro é as vezes incumbido di$SO por ndniz 

os serviços acima referidos pelo depoente , porque o mesmo 

Mario tem substituido Diniz nas suas ferias ou licenças au 

torisadas pela 01efia; que, os boletins de pagamentos s~o 

escriturados por Diniz , digo , pagamentos ou s~o escritura

dos por Diniz ou ·por outra pessoas a mandado dele mas ~ sem

prepor ele assinados; que, , quando são outras pessoas que 

escrituram os boletins o fazem deante de nota feita Diniz 

com o calcdlo já pronto; que, as pessoas que escrituram es-



escritur m esses boletins são prequentem nte o proprio de

poente e as vezes Oriel Tamega Pereir , pelo que tem visto 

o depoente; que, o depoente nunca viu Mario Rib~iro scri

turar boletins de pagamentos , a não ser uma vez que su~ti

tuia Diniz , o dito ario tirou o boletim e assinou o seu 

proprio nome; que, o depoente, Diniz, ario e Oriel traba

lham na mesma sala; que, o serviço de recpção e entrega de 

materiais ~ feito por todos que trabalham no escritorio ex

ceto Diniz que como chefe n o executa esse serviço, mas con

~ere; que, o depoente conhece Nelson Carvalho e João de Sou

sa; que, Nelson aind trabalha na Leopoldina e Jo!o de Sou

za J'pnão tr balhou o m~s pass ado, segundo parece ao depo

ente; que , nlo conhece nenhum empregado da requer nte com 

o nome de Jo~o Pereira; que, assinatur do boletim nume-

ro mil cento e vinte e um que or lhe é mostrado parece com 

(forkas a de Diniz, mas n-o ~ dele ; que , depoente não conhece nenhum 
12) 

"A.Reis" no almoxarifado, porem conhece um Antonio de ra-

ujo Reis , que tr balha na Cooperat,va é cuja letra não conhe

ce; que, o auxilio de Mario Ribeiro nas escrituração do pon

to, n forma antes mensionad jâ vem sendo feito de long 

data; que , as qu torz horas as indicaçees sAo frequentemen

te feitas por feitores; que quando se trat do feitor nome-

do Eloy Torres, pessoa de confiança e empregado antigo na 

casa, nomeado, n o ~ feita a verificaçAo por Diniz; que , en

tretanto, quando o serviço ~ feito por tr balhadores apro

veit dos em serviço de feitores, Diniz verifica quasi sem

pre a indicação dada•pelos mesmos para o ponto; que , s6 ha 

designação para feitores, quando o feitor nomeado por quãl

quer motivo não pode estârpres~nte ou não pode pelo aumen

to de serviços tender a todo trabalho de dois depositos ; 

que, Diniz exerce fiscalisação do serviço das turmas. E 

mais n o disse nem lhe foi perguntado , pelo que o Doutor 

Delegado mandou lavrar o presente termo, que depois de lido 

e achado conforme, assina com o depoente. Eu (assinado) Jos~ 

.. 



, 

!Y, 
o datilogra- ~ Jos6 de Mirand Barcellos Sobr 1 escriv o que 

fei . (assinado) José Her dy Garchet.- José Acyr Freitas.- C) 0 
Folhas 13.- Rubrie -(J.B.Sobral).- (AUTO DE QUALIFICACAO)-I.Iv/~ 
Auto de qualificação na forma abaixo:- Aos sete dias do mes 

de Junho do ano de mil novicentos e trinta e cino, nesta 

cidade de Campos , Estado do Rio de Janei ro, na Delegacia 

da Segunda Regi o Policial, onde se achava o respectivo De

legado Regional, Doutor José Herdy Garchet, comigo escriv!o 

de seu cargo, adeante nomeado, pres ente o acusado ario Ri

beiro, a quem o dito Delegado passou a fazer as seguintes 

perguntas: qual o S €U nome? Respondeu chanar-se Mario Ribei-

ro . Qual a sua filiação? R.spondeu ser filho de Maria Luiaa 

da Dôres. QUal & sua idàde? Respondeu ter trinta e quatro 

anos. QUal o seu estado civill Respondeu ser solteiro. Qual 

a sua nacionalidadeT Jtespondeut:.ser brasuleira. QUal sua 

n turalidade? Respondeu ser natural deste Estado . Qual a 

sua residenci ? Respondeu residir á rua Teixeir~ Dia , nu-

mer~ desesate. Se sabe ler e escrever? R~spondeu que sim. 

E nada mais havendo mandou o Doutor Delegado que se encer-

rasse o presente auto, que depois de lido e achado confor-

me assina com o depoente . Eu Jos~ de iranda Barcell• s So-

bral (assinado), escriv~o que o datilogr fei .-(Assinado) -

José Herdy Garchet.- Mario Ribeiro .- ( inda folha 13)- (~ 

O DE DECLAFAÇOES) - Termo de declarações que presta o acu

sado Mario Ribeiro , na forma abaixo.- E logo em seguida, 

presente o cusado Mário Ribeiro , já. qualificado neste in-

querito, quem o Doutor Delegado Regional passou inqui-

rir sobre o fato objeto do presente inquerito. E sendo in

quirido declaraou que o de oente não f alsificou documento 

algum da Companhia Leopoldin , muito principalmente os bo

letins de pagamentos que constam deste inquerito que são 

os de numero mil cento e vinte e um, mil cento e vinte e 

oito e mil cento e trinta, assinados dois com a firma n. o

rais e um com a firma A. Diniz; que, o depoente nunca pro

poz aos empregados da Companhia Leopoldina de nomes Wald -



Waldem~r -Vieira dà Conceição, Joaquim da Silva Gordo e rran
cisco Soares umentar dias (folhas 13 ~)dias de serviços 

nos boletin ou nas folhas. de pagamentos dos referidos em

pr~ago~:t _d d:J..ta. CQ1PPaohie.; que, o dep~oente não podia fa

zer tal. proposta ao senhor Wald mir Vieir da Conceição por

qu este é inimigo do depoente, pois que certa ocasi~o o 

depoente tendo chamado Waldemir a ordem por .motivos de ser

viço ameaçou de d r no depoente uma facad ; que, o depoente 

acha que as acusaç~es que lhe s~o feitas por Waldemir , Gor

do e Soares nãe passam de uma vingança de alguem assim como 

uma grande calunia; que, o depo nte examinado os boletins 

constantes destes utos, não pode dizer se letra se pare-

ce com de lgum funcionaria da Leopoldina, seu conhecido; 

que, o depoente acha que as assinaturas de quem recebeu as 

importancias contidas nos referidos boletins, seja de uma 

s6 pessoa , isto ~, uma s6 pessoa que os escreveu ao receber; 

que certa ocasião o depoente encheu uns boletins identicos 

ao deste inquerito, por ter o seu chefe entrado em licença 

com a autoria ção da Chefia, cuja ~poc o depoente não se 

recorda, podendo no entanto, dizer que foi no ana passado; 

que o depoente toma o ponto mas não faz o respectivo livro, 

a não ser quando o seu chefe estã atarefado, digo, estâ mui

to atarefado, que permite ao depoente fazer tal; que , mais 

uma vez o depoente declara não ter falsificado documentos 
I...._ 

da Companpia Leopolàina; que, o depoente é funcionaria da 

dita Companhia desde o ano de mil novicentos e vinte e se

te; que , no almoxarifado não trabalha fUncionaria algum · tu

almente nenhum João de Souza , tendo porem, o depoente lem-

brança que ha tempos trabalhou um individuo com esse nome, 

at~ uns tres m ses atraz; que , no almoxarifado trabalha um 

ndividuo com o nome de Nelson Carvalho; que, na locomoçlto • 

o depoente não conhece quasi fUncionaria algum, motivo pelo 

qual não pode dizer se na mesma existe algum Joã.o Pereira.; 

r que, _!!_o~m.oxar.ife.Jlo n!o existe carbono igual ao que :figu-

ra no verso dos referidos boletins, pois os la usados s~o -. 

( 



~. 
com numeros ~ s o pret os; que o a~moxarifado está trabalhando 

altos e emissõ~s velhas , enquanto que os boletins falsifi-

cad e e que· lhe a~o ( folha 14! • (Rubric :J . b. Sobral) &i 

pres~tes neste a~ parece que slo de emiss~o nova; qu~ , o 

depoente nko sabe se João Souz s be assinar mas que Nelson 

Carvalho sabe , porque , este,o depoente presenciou assinar 

algum p pel; que , a. assinatura " A. Diniz" no boletim nume-

ro mil cento e vinte e um, com quanto se perceba o intuito 

da falsifica~ãp nAo imita. perfeitamente ssinatur 

deir ; que , o depoente bãó conhece assinatura D. Morais; 

que , na locomoção ha um "Reis" mas o declarante não s be o 

seu nome todo nem conhece a sua letra; que , não conhece ne

nhum M. Araujo na locomoção . E mais não disse nem lhe foi 

perguntado , pelo que o Doutor Delegado mandou lavrar o pre

sente termo , que depois de lido e achado conforme , assina 

com o acusado presente . Eu (assinado) José de iranda Bar

cellos Sobral , escrivão o datilografei .- ( ssinado) José Hir

dy Gar~het.- Mario Ribeiro .- Folha 15. - RUbriva: (j . b. So

bral ).-C CONCLUSAO)- Conclusão- Em seguida, na mesma data , 

faço estes autos conclusos ao Doutor Delegado da Segunda 

REgião Policial Doutor Jos~ Herdy Garchet; do que para cons

tar lavro este termo e dou f~ . Eu ( assinado) Jos~ de Miran-

jS 

da Barcellos Sobral , escrivAo que o escrevi -Cls . em 7- 6- 935.

(DESPACHO) • Tome~se as autenticas de Jo~o Domingues orais , 

e José Acyr Freitas , digo , de Mario Ribeiro , Olivier Paulino 

d Silva e Antonio Leandro Diniz . - 7-6-1935 .- ( ssinado ) -

José Herqy Garcbet . - (~) - Data- Aos sete dias do mes 

de Junho do ano de mil nov icentos e trint e cinco em car-

torio me foram dados estes autos com o despacho supr ; do 

que para constar lavro este termo , doque dou fé . Eu ( assina

do) José de Mlrand Barcellos Sobral , escriv!o o escr~vi . -

Folhas 15 ~).- (CERTID!Ol - - Certidão- C rti~ico que fiz 

notificar ao acus do Mario Ribeiro , e mais os individuas 

Olivier P ulino da Silva, Antonio Leandro Diniz , afim de 

comparecerem hoje a esta Delegacia , afim de ser cumprido a 



determinaç~o do Doutor Delegado Regional exarado em o des

pacho retro, do que ficaram cientes e dou fê . Campos, 8 de 
' 

Junho de 1935.- O escriv!oJ(assinado) Jos de . B. Sobral.

Folhas 16.- (AUTO DE TO DA DE AUTENTICA)- Rubrica: (J.B. 
v 
obral).- Auto de tomada de autentica, na forma abaixo:-

Aos oitodias domes de Junho de mil novicentos e trinta e 

cinco, nesta cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, 

n Delegacia da Segunda Regi!o Policial, onde se achava o 

respectivo Delegado Regional, Doutor José H rdy Garchet , 

comigo escriv~o de seu cargo, adeante n meàdo, presentes o 

acusado Mario Ribeiro , já qualificado ne te inquerito e as 

testemunhas baixo ssinadas, todas brasileiras, maiores, 

resid ntes nesta cidade. Pelo dito Delegado foi determina-

do ao acusado presente que escrevesse dez vezes as palavras 

"feri s", "Maio", "Jolo Pereira", "Locomoção", ·~Campos", "Aj. 

Ajust", "hora", "Campos", "Jo!o de ~ouz 11 , "Almox rif d ", 

"Tr bo", "Cento e v:f.nte e dois mil reia","Nel n Ce.rvalho", 

"Cent e qu t rze mil reis", e . bem ssim os seguintes nume-
• ' 

r aa"l.OOO","l20.000","6.000","114.000", "128.000","122.000", 

"22-5-5", "lü-5-5", e maiQ os seguintes a "M.Ar uj ", "A· Rei&", 

E 1 go em seguida referido acusado passod escrever que 

lhe fQi cima determinado em presença das ditas testemunh aa 

( acha-se eQcrito dez vezes, send cinco lapis e cinco a 

tinta s palavr s acima referidas, e bem assim os num ros, 

pelo propri ppnh do cus do 17.-

(ainda as aut~ntic s) - Rubrica: (J .B.Sobral)( depois de ter

midada aa utenticas já referid s)- E ~ da mais h vend , 

Doutor Deleg do mandou que se lavr sse presente ut , que 

depois de lido e chado conforme assina com o cus do pre

sente, com as testemunh a ab ix e comigo ( ssin do) Jos~ 

de iranda Barcellos Sobral, escrivão que o d tilografei.-

(Assin do)-- Jos~ Herdy. Garchet- M rio Ribeiro- Gil T v res 

de Assis- Jos~ J cynth de Lima- Jos~ de Miranda Barcellos 

Sobral . - Folhas 18.- Rubricaa (J.B.Sobral) - (AUTO DE TO

MADA DE AUTENTICA) - Auto de Tomad de Autentica, na forma 



~ 
forma baixo.- E logo em seguid , na mesm d ta retro decl -

r ad , presente o cusado Mario Ribéii.to, jâ qualif'ic do nee-fk[l y 
te inqueri to, e as testemunhas baixo ssinad s, todas braf/ t 

sileiras, maiores, residentes nest cidade. Pelo dito Dele-

gado foi determinado o referido acusado que escrevesse dez 

vezes separadamente e seguintes palavrasa"D.Morais", "A· 

Diniz", .Bn seguid p ssou passou o acus do presente escre-

ver s p 1 vr s determinas pelo Doutor Delegadoa( ac a-se 

lapis e cinco penas c d um 

das pal vras acima referidas, com letr do proprio punho 

do acusado rio Ribeiro, em colunas verticais). (em segui-

das s utenticas)- E mais nada havendo mandou o Doutor De

l egado 1 vrar o presente uto, que depois de lido e acha-

do conforme ssina com cus do presente, com as testemu-

nhas abaixo e comigo (assinado) José de Mirand Barcellos 

Sobral, escrivão que o d tilografei.- (assinado) José Her

dy Garchet- Mario Ribeiro- Gil Tavares de Assis-José Jacyn

tho de Lin - José de Miranda Barcellos . • Folhas 19- Rubri-

ca (J.B.Sobr 1)- (AUTO DE TOMADA DE AUTENTICA) - Auto de 

tomada de autentic na forma ebaiEo.- Aos qu tprze dias do 

mes de Junho de mil novicentos e trint e cinco , nesta ci

dade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, na D leg cia da 

Segunda Regilo Polici 1, onde se chava o respectivo Dele

gado Regional, Doutor ~osé Herdy Garch t, comigo escri~ 

de se cargo , adeante nomt do, pr s ente Olivier aulino d 

Silva, jâ qualif icado neste inquerito, a quem o Doutor De

legado Regional determinou que em presenç;a das testemunhas 

abaixo assinadas escrevesse dez vezes, sendo cinco a lapis 

e cinco a pena as seguintes palavra~ e nu rosa "Ferias", 

"Nelson Carvalh ","Locomoçl 11
9

11 C81D.pos 11 , 11hor s","l20.000", 

116. 000", 11Jo o Pereira", "Maio", "Cento e quatorze mil Nia", 

"Jolo de Souz 11 , "Almox rif do", "128.00011 , "Cento e vinte 

e dois mil reis'', ''M.Araujott,nn.Morais'', 11A.Reis", e"A.Di-

niz". E em seguida o dito Olivier P ulino da Silva, passou 
I 

a escrever s p 1 vras e numero& acima determinados pela 



pela referida aut ridade da meneira seguinte:( ch -se escri

t dez v~~ -da palavr e numero acim refer ido, com o 

pr prio punho de Olivier P ulino da Silv , sendo cinco v~-

. '· zes a 1 pis e cinco a tinta, em linh a orizont i s 

~ Rubric :(J.B.S bral)- (ainda utentic s de Olivier~ Pu

lino da Silv )- Folha 20 v. - ( inda p te das utentic s 

de Olivier Paulino d Silva) - E porque n d mais houvesae 

mandou o Doutor Deleg do que se 1 vr sse o presente uto, 

que depoi de lido e chado conforme, assina com o referi-

d Olfvier Paulino da Silvk, com s testemunhas abaixo, e 

comigo (assin do) ~os de iranda Barcell s Sobral, escri

vA que o datilogr fei . ' - (assin do)- Jos~ Herdy G rchet

Olivier P ulino d Silv - Gil T v res de Assis- Jos~ J -

cyntho de Lima- Jos~ de l rand Barcellos Sobral. - Folhas 

~- brica: (J.B.S bral).- (AUTO DE TO~ DA DE AUTENTICA) 

- Aut de toma.d de utenti c , na forma baixo:- E logo em 

seguida, presente o respectivo Deleg do Regional, Doutor 

Jos~ Herqy Garchet, comigo escriv o de seu cargo, ade nte 

nomeado, presente Antonio Leandro Diniz, j! qualificado nes

te inquerito, a quem o dito Deleg do Regi onal determinou 

que em presença das testemunha ab ix ssinadas, escreves

se dez vezes, sendo cinco a 1 is e cinco a pana s seguin

tes I?al vras e numeros: "Feria ", " i ", "Nelson Carv lho", 

11Locomoçi.e 11 , "Campos", "horas" , 11120.000 11 , 11 6. 000", 11 Cento e 

qu torze mil reis 11 , 11 114.00011 , " .Araujo","D.Morais","Jo o 

Pereir ","Jo o de Souz ","122.000","A. Rei s 11 , 11A.Diniz"," 1-

moxarifado",. E em seguid p ssou Antonio Leandro Diniz a 

escrver as p 1 vr s e numeros da maneir e modo seguinte: 

(acham-se escritas as 

ci referidas, em numero de dez par c d pal vra e nume-

ro, sendo cinco lapis e cinco a tint , pelop~ prio punho 

de Antonio Leando Diniz)- Folh s 22- (ainda as utenticas 

de Antonio Leandro Diniz )- E mais nada h vendo mandou o 

Doutor Delegado que se lavr sse o presente auto que depois 

dà lido e chado conforme assina com Antonio Leandro Diniz, 

/ 



). 

Diniz , com as t.estemunha.s abaixo e comigo (ass inado) Jos~ . 

de Miranda Barcellos Sobral , escriv!o que o datilografei .- _ 

(assinado) Jos6 Herdy Garchet- Antonio Leandro Diniz- Gil/? ~J 
Tavares de Assis- Jos~ Jacyntho de Lima- Jos~ de Miranda VI 
Barcellos Sobral . - Folhas 23 . - Rubric : (j; B. Sobral)- (QEB

TIDAO) - Certidão- Certirico que fiz notificar as pessoas 

seguintes: R~ndo Euleoterio d Silva, Francisco Cruz , 

Achiles Pimentel, Nelson Carvalho , para comparecerem hoje 

a esta Delegacia afim de prestarem decl rações , 4 que fi

caram cientes e dou f~~ - Campos , 14 de Junho de 1935.- O 

escrivlo a ( assinado) Jos~ de M.B. Sobral . - Folhas 24 . - Ru

br ic & J . B. Sebr 1-.( TERMO DE DECLARACOESl - Termo de decla-

raç~es que prest 

xo:- Aos qu torze dias do mes de Junho de mim novicentos e 

trint e cinco , nesta cidade de Campos, Estado do Rio de 

Janeiro , na Delegacia da Segund Região Polici 1 , onde se 

achava o respectivo Delegado Regional , Doutor Jos Herdy 

G rchet, comigo escriVko de seu cargo , deante nomeado , pre-

sente Raymundo Eleuterio da Silva, br s1leiro , natural do 

Estado de Minas Gerais , com quarenta e dois anos de iqade , 

funcionario da Companhia ~eopoldina , residente neat cid -

de á rua do Barão, numero quatorze , s bendo ler e escrever. 

E sendo inquirido depois de ter prestado o compromisso da 

lei , declarou que o depoente ~ inspetor de locomotivas d 

Leopoldina cam funções t mbem de fiscalisagãO J que, pergun

tado sobre aumento de di s de serviço e falsificação de bo

letins de pagamentos constante d petição d requerente , 

disse que ba oito meses .mais ou menos vendo uma medida de 

lenha em Campos Carangol ch mou-lhe mesm a atenção por-

que notou grande de mais tal medid para capacidade das ma

quinas d Leopoldin ; que , contece que por ess ocas~ão 

justamente est vam sendo feit s reclamações por maquinistas , 

dizendo qu lenha àes forneci da er escaça em face da 

quantidade de lenh cobrada; que , depoente estando com 

Durval pessanha no momento e desconfiando da altur da me-



I 

medida pediu Durval a atenção para o fato e lançando mão 

de um metro que trazia em seu poder ele e Durval fizeram 

a medição d ltura encontnado- mais ou menos , certa com 

uns legares abaixo e outros acima da medid ; que , seguir 
' 

o d poente mediu extensãe e encontrou nove metros e meio , 

quando deveria s r de nove ~u. dez metros ; que , ato continuo 

chegou o almoxarife Dinii de quem hoje o depoente é ini-
I 

migo e não s6 distratou violentamente o depoente como o ame-

açou querendo tirar-lhe, e prometendo que outra vez que 

reperisse quela ação ou iria pàra P' cemiterio ou para a 

cad i ; que , uns pois ou tres dias depois , falando o depo

ente com rancisco Cruz , foguista da requerente, p que ha

via ocorrida, ponderou- lhe Cruz que o depoente não devia 

ficar triste com o fato porque o almoxarife Diniz era cul

pado de falta gr ve , pois o dito Diniz extr ia boletins de 

pagamentos em favor de um cunhado de Cruz de nome Achiles 

Pimentel, o qual não trabalhava sempre; que , Achiles muni

do desse boletins recebia os pagamentos respectivos , e en-

tregava-os Diniz e recebia desse uma cert importancia; 

que , quando se descobriram ultimamente boletins falsos de 

pagamentos , houve desconfianç contr aldemir Conceição 

Vieir , porque o seu aspect6 par cia mais ou menos com o de 

uma indicação de pessoa que recebera a importancia de um des

ses boletins ; que , o depoente foi i mcumbido de fazer uma 

pesquisa a respeito e se dirigiu P r oquena, para onde 

se dirigira wa demir poucos dias antes ; que , valendo- se de 

uma alegação qualquer mandou Waldemir escrever um ditado ; 

qu•, Waldemir desconfiando do motivo do dit do perguntou 

ao depoente se havia alguma cois contra ele e o depoente 

lhe respondeu que havi suspeit de ter ele parte no caso 

/ de boletins falsos , supondo que tivesse sido waldemir uma 

das pessoas ou pese o que receber pagamento de um ou 

de todos os bole~ins ;, q~e , dizend6.dst a Valdemir este en-

tão declarou ao depoente que ãe não tinha parte alguma em 

tal coi e que a unica coisa que se passar com ele foi o 
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aumento de duas v zes de di de serviço por parte de Mario 

Ribeiro empregado do lmoxarifado de Campos Carangol t par~ 
que Waldemir lhe desse s importancias aumentadasf que , \vJL~ 
demir cregnentou não ter concordade com o que ~rio lhe ofe

recia, nãg entrego~ as importancias acrescidas o qu motivou 

Mario chama-lo de "pão duro" ; que , isto se passou com falde

mir ainda no corrente mes; que , Waldemir deu os nomes de dois 

companheiros dele. que tambemtambem tinharp tido aumento de l 
dias de servi~os; que , o depoente se lembra que um deles er 

I 

chamado "Gordo" , não se lembrando do nome do outro , dos quais\ 

tomou not em caderneta que or não se acha em seu poder por 

te- la deixado em casa; que , s6 rel tou aldemir e ap6s o 

h ver este escrito o dit do o motivo porque panhara tal di-

t do porque o seu chefe de nome Carvalho , encarregado do es

critorio da Loc moção de Campos Ca angola disser ao depoen

te que depois de Waldemir haver escrito qualquer cois ou 

seja o ditado poderi dizer a ~aldemir o motivo de lhe lhe 

ser pedido tal ditado . E mais não disse nem lhe foi pergun -

t do pelo que o. Doutor Delegado mandou lavrar o presente ter

mo que depois de lido e achado conforme assina com o depoen

te . Eu (assinado) José de Miranda Barcellos Sobr 1 , escrivão 

que o datilografei. (assinado)- José Herdy Garchet .- R~

do Eleuterio da Silva. - Folhas 25.- Rubric :J . B. Sobral.- (~ 

O DE DECLARACOES) - TERMO DE DECLARAÇOES QUE PRESTA FRAN-

IXOa- E logo em seguida, presente . 
Francisco Cruz , brasileiro , natural deste Estado , com trint 

e um anos de idad · , casado , funcionaria da Companhia, resi

dente nesta cidade ! margem da linha, numero sessenta 

em Guarulhos , no setimo distrito deste Municipio , sabendo 

ler e escrever. E sendo inquerido , depois de ter prestado 

o compromi :3 so da lei , declaroti qa e certa ocasião - abendo que , 

Raymundo Eleuterio , inspetor de locomotivas tinha recebido 

uma disfeit de Diniz , chefe do almoxarifado da Leopoldina, 

em Campos Carangola, contou a R ymundo um fato que depUnha 

contra Diniz; que , o fato relat~ pelo depoente a Raymundo 



R ymundo foi o segu.inte z cert vez Achiles Pimentel cunhfi.do 

do de oente lhe decl rara que recebeu de Diniz uns boletins 

referentes dias de serviço em que o mesmo Pimentel não tra-

balhara; que , Pimentel recebeu as importancias res ectivas 

e as ;intregou Diniz que deu a Pimentel uma parte do que 

recebeu , isto ~ , apenas gratificou Pimentel; que , o depo-

ente n!o quiz sab~r como se verirlcou o f t nem sabe s e is-

8 se repetiu vari s vezes nem s importancias de recebimen

to e gr tificaçõ~s , penas sabendo o que acima expoz ; que , 

quando Pimentel disse isso ao depoente o declarou que f zia 

esta declar çlo de receio que lhe viesse coritecer qualquer 

cois • E mais não disse nem lhe foi perguntado pelo que o de

p nte assina o seu depoimento com o Doutor Delegado , depois 

de lido e chado conforme . Eu (assinado) Josê de r.r. irand Bar

celos Sobral , escriVão que o datilogr fei .-(&a inado) José 

Herdy Garchet. - Francisco Cruz .- (folhas 25~.)-( TERMO DE DE

CLABACOE§) - Termo de declaraçOes que presta Achiles Pimen-

n for ab ixo - E logo em seguida, presente Achiles 

brasileiro , natural deste Fstado , com desesete anos 

de id de , solteiro , eletricista , residente nest cidade 6. 

rua Riachuelo , numero duzentos e vinte e sete , s bendo ler 

e escrever. E sendo inquirido depois de ter prestado o co~ 

promiss da léi , ' declaraou que deve f zer um ano ou .mais que 

o depoente deix u de t r•balhar n• Leopoldin como ~rab lha

dor n descarga de lenh em Campos Car~ola , sendo certo 

que inda aJ. , digo , ainda lá trabalhava por o c silo do car

n v 1 do ano p ssado ; que , o depoente era trab lhador provi-

sori ou sen o rec bi por m~s , digo , provi ori u seja nA 

recebi por me ~ sim por d! de erviço ; que , o serviço v -

ri de acordo com lenh &L descarregar havendo mesmo em que 

tt.balb v p ucos di s , digo , tr b lh v muito pouco dias ; 

ario Ribeiro p~imeiro · f zia convit~ e dava pi d s ao 

ra e~ediç~o e recebimento de boletins de paga

serviços nlo tr balhados ; que , depois 

ari o Ribeiro por du s vezes deu tais boletins ao 

) 



ao depoente; que, o depoente recebeu s ·importanci s desse& 

dois boletins e s int~regou a Mario que em uma vez gratifi 

cou o depoente com cinco mil reis e na outr vez com ~ete 

mil reia; que, esses boletins foram em dois meses diferentes, 

um em cad m~s; que, tambem recebeu sem boletins, por duas 

vezes import ncias que representavam em parte dias de servi

ço do depoente e em parte dinheiro que Diniz dizi ser de 

outros tr balhadore$; que, Dini z prevenia o depoente desse 

:fato no dia de pagamento; que, parte que não pertencia 

ao depoente ele entrega v Diniz de quem não tecebi gr -..____ 

ti:fica~ão; que~ parte que não er do depo nte el entre-

gav Diniz na casa deste á ru d Constituição ,em numero 

que não se lembr , neste momento o certo, mas que lhe pare

ce ser duzentos e quarenta e nove; que, os meses em que le

vou parte do recebimento cas de Diniz e aind, digo, e 1) 
fez entreg n·o não :foram os mesmos meses em que recebeu / 

boletins de pagamentos par ~io Ribeiro; que , das duas i~ 

portancias que Diniz preveniu ao depoente para l hes serem 

ntregues e que o depoente entregou em casa dele, um foi 

entregue pessoalmente Din~z e outr s ~nhor des e; que , 

quando o depoente quiz contar esses fatos o seu cunhado, 

este tendo ouvido parte d• narração disse ao depoente que 

nãe queria saber dessas coisas; que , , um Gutro rapaz cuJo 

n me agora n!o se lembra e que lhe disse que i trabalhar 

em uma uzina de assucar contou ao depoente que o mesmo Diniz 

que ae vem~eferindo, chefe do almoxarifade de Campos Ca-

rangola tambem estava aumentand pont0 para mesm rapaz 

que relatando esse fato ao depoente pedira-lhe segredo ; que , 

o maximo de dias de serviç é de vinte; que , depoente ga-

nh v quatr mil e quatrocentos por di ;,que, se tr balh v 

oucos di s por h ver pouco serviç era ument do nos~ bole- \ 

tina ou no pag mento d est ç o ument vam dias que o de o-
' 

ente n o trab lhar ; que , umas das import nci s entrgues n I 
de Diniz foi de quaren~a e tres mil reis; que , outr 

importanci o depoente nlo se lembra de quanto foi , mas tem 



tem id~a de que foi p uco mai r ~ou pouco menor do que ~e-

ferida anterior ente; que , s importanci s entregue M io 

oram entregues para os 1 dos dos fundos da c s de i , 

m + c 1 um pouco f st do do 1 g r d trabalh , d for 

que o outros tr b lh dores não podiam ver; que , não er t 1 

loc 1 mui to proximo dos fundos d c sa de ~ ri e sim na di

reção dos ditos fundo tendo em consider çlo o loc 1 do ser

viço d lenh ; que , depois que o depoente deixou de tr b lhar 

na Le p ldin , ind foi mand do chamar por ario , porem não 

atendeu o ch d ; que , q ando deixou de tr balh r na Leo-

poldina. p ssou com e p ço de poucos di s t~ab lhar como 

ajudante de padreiro em uma obr n ru do Crespo. E mais 

n o disse nem lhe foi pergunt do, pelo que o Doutor Delega

do mandou lavrar o presente termo que depois de lido e cha

do conforme , assina com o depoente . Eu ( $Sinado ) Jos ~ de 

Mitand Barcellos Sobr , escriv o que o datilografei . ( s 

sinado) - José Herdy Garchet.- Achiles Ribeiro Pimentel. -

Folhas 26 v . - (TERMO DE DECLARACOES) - TERl de decl r ções 

que prest Nelson Carvalho , n forma b ixo . - E logo em se

guida, pr sente Nel son Carvalho , br smleiro , natur 1 deste 

Estado , com deaesete anos de id de , solteiro , tr balhador 

d Companhia Leopoldin , residente nesta cid de á rua do Vi

eir , numero cincoenta, s bendo penas ssinar o nome . ~ 

sendo inquirido pelo Doutor Delegado , depois de ter prest -

do o compromisso da lei declarou que o depoente é empreg do 

d companhi Leopoldina h cerc de nove anos , digo , novi 

meses , pois que ingressar na mesma no di cinco de sete~ 

bro do ano pro~mo p ssado; que , o depoente exerce sua ti-

vid de na descarg de lenha, n o só no lmoxarifado de C~ 

pos Car ngol , como tambem em Campos C rga e Campos P ssagei-

ros; que , o maximo que depoente pode trab lhar durante um 

mes são penas vinte dias , sendo masi comum f zer quinze 

doze dias , a r zAo de quatro mil e quatrocentos reis; que , 

urante os nove meses em que o depoente é empreg o d re
querente só retirou importancias correspondentes ao seu aa-



salari por mei de boletins por 

tas vezes p rece ao depoente que 

ço do corrente ano, e segunda 

foi no dia vinte e oit de Març 

duas vezes, sendo uma des

foi no ~ primeiro de M r-J '1XJ 
se n!o lhe f lha • memoria 0(~0 

do corrente ano; que, de-

p~e n!o conhece os indivíduos de n~mes Jo~ Pereira nem / 

Jo~ de Souz• constantes dos beletins inclusos ! petiç o da 
.--

requerente que figura no presente inquerit ; que, sGbre bo-

letim falso de pagamento tira.do com n me igual o do dej) 

ente, ele de nada sabe, vind a ter conheciment da 

cia de tal b letim h ntem pel pessoal d• descarga, sendo 

cert que nl pediu nem muit , men s retirou boletim nem 

recebeu pagament algum no mes de Maio ultim • E mai~ ni 

disse nem lhe foi perguntado, pel0 que o bout r Deleg do man

dou 1 vrar presente termo, que depois de lid e chado c n

forme, assina c m depoente. Eu ( ssinado) Jos~ de Miranda 

B rcellos S br&l, escrivl d tilografei.- (Assin do) Jos~ 

Herqy Garcbet.- Nelson Carvalho. - Rubrica (J.B. 

S bral) - (CONCLUSAO) - C nclusl. • Eln seguida, na mesma data, 

f ço estes autos conclusos Deleg do da Segund Regi i. Po-

licial Doutor Jos~ Herqy Garchet; do que par constar lavr 

este term e dou f~. Eu (assin do) Jos~ de Miranda Barcell s 

Sobral escri VI. escrevi. -Cls. em 18-6-935 • - (DESPACHO) 

-Tomem-se s autenticas de J l D mingues Morais e Jos' Acyr 

Freitas.- 18-6-1935.- ( ssinad ) J s~ Herdy G rchet. - (DA

TA) - A s des it dias do mes de Junh do an de mil n vicen

t a e trinta e cinc em cartori me foram dados estes aut s 

c m o despacb supra; d que para c nstar lavr este term e 

dou f,. Eu (assinad ) J s' de Miranda B rcellla S bral, es -

criVko escrevi. -F lhas 27 v. -.(CERTIDAO)- Certidl - Cer

tific que fiz n tificar Joã Domingues Mor i& e Jos' Acyr 

Frei tas, em cumprimento d despach retr do Doutor Delega-
• 

d Regi nal, s qu is ficaram cientes de t d conteúd d 

me m • Certific , mais, que tambem fiz notificar a Jo~ de 

S uza para comparecer igualmente a est Deleg cia, h j e, afim 

de prestar declaraç~es. O referido ~ verdade e dou f~.- Ca~ 



c p a, 18 de Junh de 1935.-0 Escriv~ea(assi d ) Jos~ de · 

. B. S bral.• Felh a 28- Rubrica:(J.B.SObral)- (AUTO DE TOMA-

. DA DE AUTENTICA) - Aut de t mada de utentica, na f r• abai

xe.- AÇ>a de a i te dias d mes de Junh de mil n vi cent s e 

t~inta e cince, nesta cidade de Camp s, Est do do Ri de Ja

neiro, na Deleg cia da Segunda Regile P lici. a1, onde se acha. 

va re pectiv Delegad Regi nal , ~outor Jo ~ H rqy Garchet , 

c mig escriv~ de seu carg , adeante n meado , presente Jole 

D mingue M rais, j' qualificad ne te inquerit , a quem 

D ut r Delegado Regi n 1, determin u que escrevesse dez ve

ze , send einc a lapis e cince a pena as seguintes palavr a 

e numer aa-"Fe.ri ~ "Nel n Carvalh ", 11L com çl ","Cam os", 

"h raa 11 , "120000", "114000", "J ã Pereira", 11 • • Ar uj 11 , "D. 

rai "• Em seguida p ssou J D mingues orais a escrever • 

que lbe foi determinad el di to Deleg do da maneira e m -

do seguinte~-( em ~inh s horizontai , cham e escrit a aa 

pala'n'aa numero& acima refer±d 9 send cinc veze a 1 .. 
pis e cince a tinta, pele preprie punh de J i D mingues ~ 

IM raia). Felh s 28 v.- (ainda c ntinuaçã das autenticas de 

~ ~· Demingues M raia.- E nada mai havende mandeu D uter 

Delegade que se encerras e • presente. aute, que dep is de 

lid e ach d c nf rme, assina cem referid Joã De~ngues 

Morai , c m a te temunhas baixe ssin das e c mige (assina-

de) J s~ de Miranda Barcell s 6 bral escrivã que datil•-

grafei . -( ssinad ) J s~ Herey Garchet- J l Dominguea 
-

raia-Gil Tavare de Assis- J s~ Jacyntho de Ltma- J a~ de Mi-

randa B rcell s S bral.- F lhas 29- Rubric (J.B.S bral).

(AUTO DE TOMADA DE AUT' TICA)• Aut de t mada de autentica, 

n f rma abaix :- E 1 g em e.guida presente • respectivo 

Delegade Regi n 1, D ut :n Jos~ Herey Garchet , c migo eacri-

v de seu c~ , adeante n mea , presente Jos~ oyr Freitas , 

j' qual i fi cad neste inqueri , a quem di t Delegad deter-

minou que escreve se dez vezes, end cinc 1 pis e cinc 

a pena, s seguintes palavras e numer s em presença das tes

temunhas ab ix assinadas: "Feri s"," ai •", "L com çl ", "Nel-

-



"Nels n Carvalh ","Camp s","h ras","l20.000","6.000","Cent 

e quat•rze mil z:ei& 11 , "J Per~ira", 11 J de S uza11
, "Al- ~~ 

m xarifado","l28.000", 11Cent e vinte e dois mil reis","A.Reif(/ l 
"A. Diniz" ~M.Arauj •", 11D.M rais 11 • E em seguida referi de Jos~ 

Acyr Freita pass u • escrever da maneira e mdodo seguinte: 

( ~inh a_h rizontai§ ach~~ritas as palavra e nu-

mer s acima referid s, sendo cinc vezes lapi s e cinc a 

tinta pel prepri punho de Jos~ cyr Freit s) - 29v. 

-(ainda c ntinuaçl d s autentic s de J s~ Acyr Freitas) -

E n da mais havevend mandou o D utor Delegad que se lavras

se presente ut , que dep is de lido e achado confor~e a -

sina c m Jos~ Acyr Freitas, c m s testemunhas baix , e c mi

g (assin do) Jos~ de Miranda Barcell s · Sobral escrivl que 

datilografei. -(assin d ) Jos~ Herdy G rchet- J sé Acyr 

Freitas- Gil Tavares de Assis- (F lhas 30). (Rubric :J.B.S

bra.l)- J sé Jacynth de Ltma- J s~ de Mirmd Barcell s s -

bral. - F lhas 31.- Rubrica-(J B.S bra.l) -(TERMO DE DECLARA 

ÇOES) · - Term de declaraç es que presta iJ::===:=::::::-;,... 
f rma baixea- As des it ' di s domes de Junho de mil n vi

centos e trinta e cinc , nest cidade de C mpos, Estado do 

Rio tle J neir , na Deleg ci da Segunda Regi• Pnlicial; on

de se · cha.va respectivo Delegado Regi ·onal, Doutor J s~ Her 

dy Garchét, comig escrivi de seu carg~, de te nomeado, 

presente J o de S uz , br sileiro, natur 1 deste Estado, 

c m quat rz e an s, solteiro, perario, residente nesta cida

de i ru dos Ferreira numero cento e quinze, n setim distri-

to deste municipi , nl s ben 

querido, de is de ter prestado 

ler nem escrever. E sendo in-

compromiss d lei, decl -

r u que ha quatro meses deixou de trabalh r no servi~ de 

descarga de lenha n Est&ç • de-

poente trabalh u quasi um an seguidamente nesse servige a 

que se referiu; ~ue, depoente quande disse que trabalhava 

seguidámente quiz dizer que durante t&p de quasi um an 

trabalhou ted s s mesea na descarga de lenhl; que, em c da 

um deseea meses trabalhava. cinco, dez eu quize dias, baven-



havend t.penas um, em que trabalh u vinte di a ; ue , duran-

te t temp qu st v esse empreg s retir u b -

letim de pagament. uma vez P r d enç de su mle ; que , a 

utr s pag ment s recebeu- a t d s n est ç • 
' 

t m nte n~o trab lhou em ie de c rrente an 

disse deix u ha qu tr meses o serviç da L e poldina ; que , 

tl• p uc n • recebeu b letim lgum de p g mento dep i 

deixou emprego; que , • pai d ep enteJ.1 era recebed r de 

1 nh da Le p ldin , chamav -se Luiz Augusto de Souza e fa

leceu proximad~ente h dois an s . E mais nl disse nem 

lhe foi pergunt d pel que Dout r Deleg d mandou 1 vrar 

prepente term , que dep is de lid , e ch d conforme , as

sin c . m depo~nte , faz nd a r go do mesm por ter decl 

rad n aaber ler nem escrever J s~ J cyntho de L~ma. Eu 

(assin ) Jos~ de tiranda Barcell s S bral, escriv da-

tilogr fei .- (assinad ) Jos~ HerQy Garchet . - Jos~ J cynthe 

de Li ma • - F lh s 3g_.- Rubric .- J . B. S. pral .- ( CEETlDAO) 

- Certidã - Certific que fiz n tificar Nilt n cbad , L -

fayete G mes nteiro e Francisc s res , para c mp ecerem 

h j e a esta Delegaci afim d e prestarem declarações , d que 

fie ram cientes e dou f~ . - Camp s , 21 de Junh de 1935.- O 

EscriVk z ( assinado ) J s~ de M. B. Sobral .- F lh s 33.- Ru

briva . - J . B. Se bral.- ( TERMO DE DECLARACO:FiS, ·- Termo de decla-

raç es que v in-

te e um di s d mes vicentos e ~rint e 

cinco , neata cidade de Campos , Est do d Ri de Janeir , 

n Deleg oi d Segunda Regil. 
\,; 

P licial , nde se chava ,.. 

respectivo Deleg do Regional , Doutor Jo é Herdy Garchet, 

c migo escriv de seu carg , ade te nome do , presente Nil

t n M ch do , br sileir , natural deste Est do , c m de esseis 

an s de idade , s lteiro , music , residente nesta cid de 

rua Beira Ri numero trezentos e desesseis , e bendo ler e 

screver. E s end inquirid dep is de ter prest do o c mpr -

miss da lei declarou que ari Ribeir ra assin v pr -

pri nome ra "A. Diniz" em serviç de expediente nas vi s 



fY. . 
vi s de corresp ndenci ; que, iss dep ente viu frequente~ ~ 
mente quando ·tr b lhou no escritorio do lmoxarif do de C m- ~ 

pos Carangola; que, depoente trabalhou ness rep rtiçl [I Jr6 
durante um ano e seis meses tend de 1 s ido vai f zer um 

an ; que, muitos c mpanheiros do depoente na Leopoldina o 

preveniram que tivesse cuidado com Mario Ribé~r que umen

tav o numero de di s de serviço e as vezes o v lor do s la

rio para depois receber dos empregados respectivos a difer n-

ç dos umentos; que, com depoente nunca se verificou iss•; 

que, sempre tr balh u dois mil e duzentos diarios e nunc 

recebeu sal .ri s nem dias a maior; que, s6 tirou um boletim 

de pagamento n di em que deixou o serviço da Coii9anhia, 

parece que em Agost d an pass d ; que, via Mario fazer 

p nto d pesso 1 de Campo a Carangola em li vr e dep ií~ al

mox rife Antonio Leandr Diniz p ssar par o livro de pont a. 

definitiv ; que, José Acyr de Feitas tambem f zia o mesmG 

que Mari ao ponto do pessoal da Cor a; que 

via frequentemente Mario Ribeir extrair boletins de pag men

tes que eram ssinados por Dinmz; que na ausencia de ario, 

Jos~ Acyr tambem tirava boletins de pagamentos; que, nos ul

times meses da tr balho do depoente em Campos Carangola, o 

depoente teve enaej de ver José Acyr f zer o seu ponto por 

informações telefonicas, do feitor d Companhi ~ C~pos 

Core ; que, o depoente tem lembranç Pereir que 

no tempo dele tr balhava em Campos Cor· a e era um rap z mo

reno escuro, de vinte e qu tro nos m is ou menos; que , não 

tem vist esse r p z mesm porque n-o tem andado por Crun os 

CorO nem Campos Car ngola. E mais não disse nem lhe foi per

guntado, pelo que o Doutor Delegado mandou 1 vrar o presen

termo que depois de lido e achado conforme assina com o de

poente. Eu ( ssinado) Jos~ de ir nda Barcellos Sobral , -es

crivão que o d tilogr fei .- ( ssinado ) Jos~ Herdy Garchet

Niltom Machado. - Folhas 34.- Rubric • J.B. S bral. - (TER

MO DE DECLARAÇOES) - Termo de declarações que prest Layfa, 



Layf , dig , presta Lafayette Gomes onteiro, na forma abai

x :- E logo em &eguida, presente Lafayette Gomes Monteiro, 

brasileiro, natural deste Estado , com trint anos de idade, 

casado , funcionario d Companhia Leopoldina, residente nes-

t cidade rua Vinte e Qu tro de Maio, numero quatorze, sa-

bendo ler e escrever. E sendo inquirido pelo Doutor Delega

do, depois de ter prestado o compromisso d lei, declarou que 

o depoente é ajudante do agente d Estação do Saco desta ci

d de e como tal encarreg do dos pagamentos feitos por ess 

estação; que, no di seguinte em que pagou o boletim de p -

gamento "G.27", numero mil cento e vinte e um, quando fazia 

do,serviço d vespor , foi-lhe cham d tençl 

p r esse b letim, por c us da diferenç da letr costumei

r nos boletins do a.lmox rifado e tambem porque o numero do 

mesm ~ mil cento e vinte e um, quando os boletins do almo

xarif d est vam sendo presentados c m numer ção de nove 

mil e tanto; que, quanto letr aind admitiu que fosse mu-

danç d enc rregado de preparar os boletins, mas não achav 

explicaçã quanto o numer e por isso foi logo comunicar o 

estação Jos~ Leandro Diniz; que, o agente 

de posse do boletim suspeit do e de· um outro verdadeiro , am

bos expedlbdos pelo almoxarif do de Campo.s foi á. casa do seu 

irmão, Antonio Le ndro Diniz , cuja firm vinha nos dois bo

letins, com chefe do serviço do lmoxarif do, sendo log 

verificado não h :ver menor duvida de que o bolet- im numero 

cento, digo, numero mil cent e vinte e um er falsificado; 

que, pagament f i realizado no dia vinte e sete de Mai 

pr~ximo pass~do; que tambem f 1 verific do dep ie que car

bon usad n~e ~ • ad tad pela C mpanhia nas estagies, de 

f rma que nlo ~ tal carbon de c r arrexeada usada n almo-

--xarif d de Camp s e sim de cor pret ; que , s utr s bole

tins mil cent e trint e mil cent e vinte e oit foram p -

g s pel depoente sem que h uvesse dep is suspei t do da frau

de . E mais não disse' nem lhe foi perguntad, pelo que Dou-



Dout r Delegado mandou lavrar o presente term depcis 

de lid e achado conforme , ssina com o depoente . Eu ( ssi- O; i~ 
nado) Jos~ de Mirand B rcellos Sobral escrivã que o dati- U Jl 
lografei . - ( ssin do) Jos~ Herdy G rcbet- L fayette Gomes 

Monteir . - (Folhas 34 v .) - (TERMO DE DECLARAÇOES) - Term 

de declar ções que presta Francisco Soares , n forro b i-

xo: - E log em seguida, pres nte Fr ncisco Soares , brasilei 

r , natural deste Estado , com desenove anos , solteir , s -

bendo pen s ssinar o nome . E sendo inquirido pelo Doutor 

Delegado declarou que reside no quilometro dois d linh 

C r ngola e ~ empregado d Companhi Leopoldin no serviço 

de descarg · de lenh ; que , no ano passado, credita. o de

poente quedepois do mes de Junho , ele num dos boletins de 

maior ~u ntia de vinte mil reis ; que , 

no dia seguinte est va depoente no seu serviço de desc r 

ga de lenh em Campos Carngol , no distrit de guarulhos 

neste Município quando por volta das nove hor s da m~1h 

foi ai procurad por Mario Ribeir qui! disse o depoente 

ter bot do vinte mil reis h mais ·no boletim recebido n 

vespera pel de oente mas que depoente desse estes vinte 

mil reis a ele Mario Ribeiro ; que , o depoente se negou a 

f ze-lo dizendo Mario que já tinha gasto o dinheiro . E 

mais não disse nem lhe foi pergunt do , .velo que o Doutor 

D legado mandou lavrar o presente termo , que .depois de li

do e acb do conforme , ssin com o depoente . Eu ( ssinado) 

Jos~ de Mirand Barcellos Sobral , escrivão que o datilogra

fei .- (assinado) José Herdy Garchet.- Francisco Soares . -

Folhas 35.- Rubric - J.B . Sobral .- (J tmTADA)- Juntada- A s 

cinc di s do mes de Agost do an de mil novicentos e trin

t e cinc junt a estes autos b letim que se segue ; do 

que par const r lavro este terme e dou fé . EU ( ssin d ) 

Jos~ de Mirand B rcellos Sobr 1 , escriv o que escrevi . -

Folhas 36. - Rubrica- J . B. S br 1 .- Carimbo da Deleg ci Re-

gi nal sobre referid boletim e a f lh em branco que o 

mesm se cb colado , cuj s dizeres d carimb s~o s seguin-

l 



eguinte a "Deleg ci d 2 • Regi Policial d Est do d Ri 

de J aneir .-Campos" .- (BOLETI ) - Feri a .- G. 27.-Boletim de 

pagamento .-Corresp ndente o mes de bril de 1935 .- Dat d 

emiss : 20-5-1935.- N. 066.-Este boletim ~ intransferível 

e nã send presentad t~ dia 10 d mes seguinte o que 

mesm se refere s6 ser atendido mediante requ r i mento es-

pecial ! respectiva chefia e submet i interveng~o e c n-

formi d de do eont dor Geral .- Nome d empregado:Luiz Vieir -

Turma:. Repartiçl : locomoçã .- secç'á : Camp a.- C teg ri :Ajua

t&dor.- Venciment sa 1$600.- per h ra.-Data d saidaa.-P~a

ve1 em Campea.- A pagar:Numere.- H ras u di a.-A razl de-

F r h ra dia eu mes- 100.- H ras.- 1.600.-H raa.-Venciment a 

a pagar: Parciaia.- Total.- 160.000.- 160.000.- J. 5-8-1935-

(assinaãt) J s~ Herqy Garchet .- Caixa de ap sentad rias-3%-

9.600.- 9.600.- (P r extense- Imp rtancia 1iquid ri Cent 

~ cinc enta e quatr cent s.- 150.400.- N cas d interessa

d nl s ber escrever deveri p r uma cruz ne 1 gar de seu n -

e , mas firmad recit. , dig , firmand recibo du s tes-

temunh 8 a r g do mesn».- Recebi em plen e rasa quit ç • ·

Em 20 de 4 de 1935.-Luiz Vieira.- Fir d interessad .- ir

ma da 1 • testemunha.- Firma d 2 • testemunha.- rep rad 

p r .Ar uj .- n. raia .- Chefe de serviç .-Viste .-Diretor 

Gerente .- Cont d r Geral .-Anot d n f lh de pagament .-NO· 

p r. iniciais . - C rimb d Delegacia Regi nal por s bre p 

te d b leti m e parte da felh de p pel em branco que mes

m se acha. c lad , cuj carimb tem s seguinte dizeres : 

" Delegaci da 2 • Regil Policial d , Estado, d Ri de Janei

r 37.- Rubrica,- J . B.S bral .- 'CERTIDAO) 

- Certidãe- Certific que n tifiquei Arlete Silva , p r 

prest r declaraç es neste inquerito , h je,as quat rze h ras 

n predie num re dois d ru Americ Hach do , d que fie u 

ciente e dou f~ .- Canp , 5 de Ag st de 1935.- O Escriv 

(assinad ).- Jos& de Mir&nd Barce11 8 S bral a(J s~ de r .B. 
---=---..-3-.8.- Rubrica:J . B.S bral.- (TERMO DE DECLA

RACOE§)- Term de dec1araç es que presta Arlete Silva , n 

' 



na f rma abaix : - Aos cinc di a do me s de ost de mil 

novicent s e trint e cinco , nest cid de de Campos , Estad 

do Ri: de Ja.neir , no predio numer dois da ru Americ 

chado , onde f' i vinv D ut r Delegado Regional , c mig 

eacriVko do seu carg , deante n me do , presente Arlete Sil- 1 

v , br siletra, n :tural deste Estado , com vinte e dois nos I 
de idade , casada, d mestic residente n st cid de ru e 

numer acima decl r , sabend ler e escrever. E send in-

querida, dep is de ter prest compr miss d lei , decl -

r u que b 

Maçh do , 

situ ç 

i de um mes foi a depoente procur d por Arthur 

el pedindo que se interessasse par melhorar- lhe 

porque est va send , dig , porque est vam send 

procurad s os autores de b letins falsos de pagament d C m-

panhi L e poldi na e que ele chad era um dos utores de 

t is boletins , p is que sedusido por 

nome de utras pessoas e recebeu 

i Ribeir assin u 

v or de um desses b -

letins ; que , depoente n o pode firmar que Machad se re-

feriu um u h mais de um boletim; que , o que el pode fir-

mar ~ que Mach do teve parte segund disse , seduaid por 

Ribeiro n recebiment elo menos de um dos b letins ; 

nA disse a depoente qual nome por ele f lsi-

ficado; que , ante- hontem Mario Ribeir vei procur r de o

ente pedindo tambem el que tr b lh sse em seu benefi ci 

p ra que pudesse volt r tr balh r n Leop ldin em vista 

de est r clara su cooparticip ç~• em f' lsific çi de bo-

letins de pagament s da Leop ldina. p r estar. denunci d p r 

todos e enquant4 s utres empregados na al havam ele eQta

va sem trabalho; que, a dep ente lhe disse ent i , p r e star 

n hor •cup da que viesse n di seguinte , h ntem, fazer 

um exp siç detalh da de tud , porem ele n v lt u ; que , 

• fat ~ que ari Ribeir c nfess u a dep ente 

os f :t s que f i um d s aut res da falsific ç 

que , . s bre Arthur chad ind a depoente tem 

sem e~or • 
de boletins ; 

dizer que 

mesm n quela c si referida lhe declar u que dinheir 

recebido d bol•ti ~ .u boletins em que intervei :f i en-

I 



entregue a Mal;'i Ri beiro ; que , M i Ribeir esteve ante

h ntem na c sa da dep ente sesinh e f i 1 g dizend que 

qu eri• c nvers r c m depoente a s s ; que , de principi a 

mei d .d mea p s~ad f i a d~peente pr cur d p r ouas cu

nhad s de . B tist , empreg d d Le p ldina em r d r pert 

da C d~i Pub~ica , ~egund i~ rmaç es dad s mesmas cunha-

. d s , par que de ente procurasse interessar- se n sentid 

de Batist não s frer o is alguma pois est v sent d , dige, 

estav send cus d de ter parte n c s de um b letins 

f ls de pag ment da Companhia Le pol dina , enquant que 

m~sm B tist nenhuma culpa tinh n s mesmos ; que , h outr s 

fat s que depoente nA t em c nheci. ruento direto mas de qu e 

se vier te- 1 n e f rá duvid em dep r a respeit • Em ia 

nã disse .nem lhe foi perguntado , pelo que Doutor Delega-

do mand u 1 vr r pr sente t erm , que qep is de lid e cha

d c nf rme , ssin c m de oente . Eu ( ssinado) J sé de 

Mir nda Barcell s ss brâl , escrivl que d til grafei .- ( s

sin do~ J sé Herdy Garchet.- Arlete Silv • -

Rubrica- J . B. S br 1.- ( CONCLUSAO) - C nclus - Em seguid , 

n mesma dat faç estes autos c nclus s Delegado da Se

gunda. Regi Policial , Dout r Jos~ Herdy Garch t ; d que , 

p ra c nst r , lavr . este term e dou fé . Eu ( assinad ) José 

de Miranda B rcellos Sobral , escriv o que o escrevi . - Cls. 

em 5- 8- 935.- (DESPACHO)- T mem- s e s utentic s de Manoel 

Bat ista Gomes , Man el Ferreir e Arthur chad .- 5- 8- 1935.

( assil'l!l.do ) Jos~ Herdy G rchet.'- (12A.IA)- Dat - Aos cinco di 

d ·- mes de Agost d an de mil novicentos e trinta e .cinco , 

em c rtori me foram d d s estes autos com despacho rupr ; 

do que p r constar lavr e te term e dou fé . Eu ( ssinad ) 

José de Mirand B rcell s Sobral , escri~o o escrevi .- E-
l has 40 ~.) ( CEBTIDAO)- Certidã - Certifico que notifiquei 

anoel B tist Gomes , Man el Ferreir , Arthur ch do p r 

o conhecimento do desp ch retr , que fie ram cientes e dou 

fé . Campos , 5 de Agost de 1935.- O EscriVlo : ( ssinado ) 

José de Miranda, digo , José de M.B. Sobral.- Folhas 41.- Ru-



Rubrica- J . B. Sobral.- (AUTO DE TOY1> DA DE AUTEN'riCA) - uto ~ 
:; de Tornad de utent ic , na forma abaixo a- os cinc di s do f ?fJ 
mes de Agosto de mil novicentos e trinta e cihco1 nesta ci - j) 
d de de Campos, Est d do Ri de Janeir o , na Delega-ci dà 

Segund Regil Pollci al, nde s e ch respectiv: Delegado 

Regi na1 , D utor Jos~ Herdy G rchet, .c mig escriv de seu 

cargo , adeante nome d , e n f'i m sinad , a.1 presente Man -

el B tista G mes , ji qu lificado anteri r mente na presente , 

dig , n presenç d s testemunh s b ix ssin d s , pel Dou

tor Deleg do Regi nal , f i determinado o referido Manoel 

Batista Gomes , que escrevesse em presenç d s t estemunhas 

referid s dez vezes , sendo cinc a lapis e cinco a pena a 

seguintes n me : " Nela n Carvalhf" , 11 Jo'à Pereir 11 , 11 J ã.G 

de Souza" , "e s numer s 115 11
9 e 1120 11 e bem ssim"ll" . E em se

guid p sou ~ el B tist Gomes escr ver que lhe f oi 

determinado pel dit autoridade: ( em linhaa~iz ntais , 

se-2Qham e criias dez vezes , sendo cinco 1 pi cinc a 

tint , s pal vr s e numer s kcima re:ferid s , pelo pr ri 

punh d mes).- E n d mais h vend , man

d u Doutor Deleg do que se 1 vr sse o presente ut , que 

dep is de lid e achad c nforme , ssin com noel B tista 

Gomes , e c m as testemunhas abaix e comig ( ssihad ) Jos~ 

de Miranda Barcellos Sobral escriVão que o d til gr fei .

( assinado) José Herõy G rchet. Manoel B tista Gom s . - Gil 

T vaTes de s• is .- J sé J cynth de Li . - José de ~ ·rand 

B rcellQS obral .- Folhas 42.- Rubrica- J . B. S br 1.- (AUTO 

DE TO uto de tomad de utentic , n for-

ma baixo :- E logoem seguid , pres nte Manoel Batist G mes , 

quem o Doutor Delegado Regi nal determinou que em p~sen~ 

dlas testemunh s 

d cinc a pen 

b ixo assinadas escrevesse dez vezes , sen

e cinoo lapis o seguinte nome:" Luiz Viei-
" 

r a" . ( Ach -se escri t dez vezes, cinco a lapis e cinco a tin

t , o nome acima referid , pel proprio punho de noel Ba

tista Gomes). E em seguida, determinou Doutor Deleg do 

que •se encerr sse o presente auto , que d pois de lido e cha-



chd c~nforme , ssina c m ~anoel B tist Gomes , com s tes

temunhas b ixo e comigo ( ssinado) Jos~ de Mirand B rcellos 

Sobrsl, escrivNo que o datilograf ei .- ( ssinad ) Josê Herdy 

Garchet.- Manoel B tist Gomes ,-Gil Tavares de Assis .- J osé 

Jacynt h de Lima .- José de irand B rcel los Sobral . - ~ 

lh s 43.- RUbric - J . B. Sobral.- ( UTO DE Tm DA DE AUTENTICA) 

uto de tomada de autentic , na forma abaixo :- E logo em 

seguida, nest Deleg ci Regional , onde se chav o respec

tiv Delegado Regi nal , Doutor José Herdy Garch et , comigo es

criVão de seu c rgo , deante nome do , presen~e anoel Ferrei

r , já qualificado anteriormente , a quem o D utor Delegado 

R gional , determinou em presenç das t stemunhas baixo s

sinadas que escrevesse d~z vezes, s ndo ci nc a tinta e cin

co a 1 pis , os seguintes n mes :" Nelson Carvalho","João Pe

reira" ,"Jo o de Souz ",J!e os numeros "5","11","20". E em s e

guida passou Manoel Ferreira a escrever o que lhe foi deter

minado pelo dito Delegado : ( cha- se escrito em linh0s hori

zontais , em dez vezes, sendo ci nco lapi s e cinco tint , 

pel proprio punh de an oel Ferreir , as pal avras e nume r s 

cima r eferidos). -E n&da mais havendl ~dou D ut r De-

leg de que se encerrasse presente aut , que dep is de li-

do e ach do conf r me, ssina com Manoel Ferreir , com s t es

temunh s ab i XQ, e comigo ( s s i nado ) Jos~ de Mirand B cel

los Sobr al , escriVã que det i l gr afei .- ( Ass i nado ) Jos~ 

Herqy Garchet.~ Manoel Ferreira.- Gi l Tav res de Assis .- J~sé 

J cynth de Lima .~ José de ~ · Tand arcell s 

44.- Rubric - J . B. Sobr 1.- (AUTO DE TOMADA DE AUTENTICA) -

ut de t mad de utentica , n fo r ma baixo: - E logo em se

guid , presente o Doutor Deleg do Regional , e o individuo 

r~. anoel •erreir e as testemunh s b ixo ssinad s, p lo dit 

Deleg do foi determin do o di to Manoel Ferreir que cscre-

vess e , dez ve•ea send cinco lapi s e cinco 

guinte nome : "Luiz Vieir "• E em seguid p s s ou 

pen se

anoel Fer -

r eira f z,er o que· lhe foi determinado pel 

Regional , em presenç d s te~temunh s baixo 

Doutor Deleg do 

s inad sa( em 



~ 
cinco / .b (em seguid está escrito nome acima 

ano l f v zes l is e cinco tinta, pel proprio punho de 

erreira) .- E n d mais h v ndo mandou o Doutor Deleg do qui JC( 
se encerr a e presente aut , que depois de lido e chad (I 
conforme, s in com anoel Ferreira, com as testemunh s 

abai~ e comigo ( ssinad ) Jos de irand Barcellos S br l , 

scriv o que datilografei . -( ssin d ) Jos Herdy G chet.-

Manoel Ferreir .- Gil Tav res de Assis.- Jos~ Jacynth de 

Lima.- Jos de irand Barcell s Sobral . - Folhas 45.- HUbri

c - J . B. Sobral. - (AUTO DE TO~ DA DE AUTEr TICA) . - Auto de 

tomada de utentic , na forma baix ;- E logo em seguid , 

presente Arthur achado , já qualificado anteriormente , quem 

o Doutor Delegado Regi nal em presebça das t stemunhas abai

x assinadas determinou que escrevesse os seguintes nom s: 

"Nelson C rvalho" ,"f Jo'ão de Souz ","João ereir " , 

meros "ll", 115 11 , 1120 11 • Em s eguid passou Arthur achad 

os nu-

es-

crever o que lhe foi determinado pelo dito Delegado , em pre

sença d s testemunha abaixo assinadas a ( l~em s guida 

estão as palayras ~~eros cima referidos todos escri-

tos , cinco vezes tinta e cinco a lapis , pelo proprio pu-

nho de Arthur achado).-E em seguid mandou o Dou~or Delega

do que fosse encerrado este uto, que depois d e lido e cb 

do conforme , assina com Arthur achado , com as t stemunhas 

abaixo e comigo (assinado) Jos de Miranda Barcellos Sobr 1; 
escri~o que o datilografei.-( ssin o)- José HerõY Garchet

Arthur achado- Gil Tavar s de Assis- José Jacyntho de Li

ma- Jos~ de Uiranda Barcellos Sobral . - Folhas 46.- Rubri

ca- J . B. Sobral .- ( AUTO DE TOMADA DE AUTENTICA)- uto de to-

mad de autentica , na forma abaixo:- E logo em seguida, pre

sente Arthur Machado, a quem o Doutor Delegado Regional , de

t rminou que escr vesse dez vezes , sendo cinco a tint e cin-

co a 1 pis nom seguinte : "Luiz Vieir 11 .E em seguid pas-

sou Arthur Mach do escrever que lhe foi determinado pe-

lo Doutor Delegado em presença das testemunhas baixo si

nad s: ( ch -se logo em seguid escrito o nome "Luiz Viei-

.. 



Vieira" dez vezes , sendo cinco tint e cinco 1 is , p -

lo roprio punho de ArthuD ch do) . .. E em seguida mandou o 

Doutor Delegado que se encenr sse o presente uto , que de oi 

de lido e achado conforme , 8 in com Arthur Mach do , com 

8 testemunhas b ixo e comig ( ssinado) José de randa 

B rcellos Sobral , escrivão que o datilogr fei . - ( ssinad) 

Jos~ Herqy G rchet .- Arthur ch do . - Gil Tavares de Assis .

Jos J cyntho de Lima.- José de irand B rcellos Sobral .

:...:.;=:::::;.....;;;4o.:.7. - Rubrica-J . B. Sobral . -( C NCLUSAO)- Conclus-o-

Em seguid na mesm data f ço estes utos conclusos o Dele-

g do d 9~gund Regi Policial Doutor José Herdy Garchet; 

do que lavro este termo e dou fé . Eu ( S$inado) José de i

randa Barcellos Sobr , escriv o o escrevi .-Cls . em 5- 8-1935. 

(DES CHO) - Reduzam- se termo novas declar ções do cusa-

do Mario Ribeiri e bem assim do lmoxarife ntonio Leandro 

Diniz . - 5- 8- 1935. - ( ssinado) José Herdy G chet.- (D T )-

Dat - Aos cinco dias do mes de Agosto do an de mil n vic n

tos e trinta e cinco em cartorio me foram d dos este autos 

com desp ch t supr ; do que p constar 1 vro este termo 

e dou fé . Eu ( ssinado ) Jos de iranda Barcellos Sobral , es-

crivã escrevi . - F lhas 47 v .( C IDAO) - Certidão.-Certi-

fie que notifiquei ~ rio Ribeiro e Antonio Le dro Diniz 

a comparecerem nesta Deleg cia , amanb , afim de prestarem 

novas decl r ções , do que fie raro cientes e dou f • - Camp s , 

5 de Agosto de 1 35.- O EscriVão : (assinado) J . B. Sobral . -

Rubric -J . B . Sobral .- (TEru~O DE COES) -

TERMO de nov s decl r ções 

na forma b ix : - os seis di 

Diniz , 

no vi-

cent s e trint e cinco , nest cidade de Campos , Est do do 

Rio de Janeir , n Delegaci d Segund Regi , olici 1 , on

de se ach v o respectiv Delegado Regional , Dout r José Her

dy Garchet , comigo escriv o de seu cargo , ade nte nomeado , 

presente Antoni Leandr Dinmz, j qualific do anteriormente 

neste inquerito . E sendo inquirido pel Doutor Deleg do e

gi nal declarou que n principio deste inquerito o dep ente 



depoent e e~endia seu auxiliar ari Ribeiro 

que nã tinha prov s contr ele , como tambem por acus çl 

s bre Mari Ri beir partiu de um inimigo d depoente de no- ~<;' 
me R ymundo Eleuterio ; que , gora o depoente veio a saber S 
que n o s6 M rio Ri beir , como Arthur Machado , esti veram na 

casa de uma Arlete de tal , afim de pedir a est que fi aesse 

c m eles não fossem prejudic dos , pois que est vam send cu-

sados de est arem implicados rla ~alsi~ic ç 

sos d Companhia Le p l din , de que t rat 

dos boletins ~al-

present e inque-

·rit ; que, M rie deix u transparecer a Arlete que ele de f at 

tinha sid • auter da ralsificaçã dos b letina, dig , fal

ei~icaç~e d s re~erid s boletins, e Arthur da mesm forma dei

xou transparecer que tinha sido ele, uma d s pes s as que re

ceber na Estaç~ d Sac a importancia que s e referi a um 

dess s b l eti ns ~alsificados por ri ; que , de oent e a-

bend di ss e c meçou ~requentar c s de Arl ete afi de v r 

se c nsegui laber de m is qualquer cois , vind então s -

ber que 1'- tambem estiveram du s m ç s , cunh d s u u cu-· 

nhada e mulher de Man el Batist que tambem iam pedir pr -

teç'à de Arlete , p is que est vam ouvindo dizer que Man el 

est va impli c d no c s dos b letins fal os ; que , es m -

ç s que estiver m na c sa de Arl et e tambem ~izer r e~eren-

ci ~ guist da Le poldina Lanoel Ferreira, como i mpli c 

do n c so dos t is b leti ns. E mai n disse nem l he ~ i 

perguntado , pelo que o Doutor Deleg do Regi n m ndou lavr 

presente termo , que dep i de lido e ch d con~orme s i -

n com o depoente . ( ssinado ) Josê de iranda Barcello 

Sobral, escrivão que o datilografei .- ( ssinado ) Jos H rdy 

Garchet.- Ant onio Leandro Diniz . - Folh s 49 .- Rubric - J . 

B. Sobr 1 .-( T~ O DE NOVAS DECLA COES)- Termo de decl r çõ 

que prest [ario Ribeiro , n forma ebaixo: - E l ogo em segui-
• 

d , pres nte acusad ~ rio Ribéi r , j qu li~ic d neste 

inquerit , a quem Doutor Delegad p ss u inquiri r sobre 

fat bjeto do presente i nquerit • E sendo inquiri do decl -

rou que depoente c ntinu c n~irmando o s u de oi ment 



terior , rest do nest D leg ci ; que , o de oen e oderi 

ter entregue algum b letim a empreg do da Com anhia Le pol

dina de nome rthur Machado , mas tendo este sido prep rado 

pel senhor Antoni Leandro Diniz ; que , s vezes de oente 

penas enchi impr esso dos referid s boletins , estando n 

entanto , os mesmo já prepar dos por Diniz e s in dos pel 

mesm ; que , bole , digo , que , dep ente nunca deu boletim 

f lso nem Arthur M chado nem qualquer outro m regado 

da queixos , afim àe que estes recebendo as im ortanci dos 

mesmos s entreg s e depoente ; que , d oente declara 

n o conhecer nenhu "lv , resident xi 

r cão dos Bondes , ssim como nunca foi casa da mesma dir 

r teção , 1 gando que tinha sido o autor da falai icaç o 

dos aludidos boletins; que , de oente conhece de vist I -

noel B tist Gomes e I'anoel Ferreira, n o sabendo os nom s 

dos mesmos , o que v io a s ber nest Deleg ci ; que , Arthur 

!1 ach do é conhecido do depoente , assim como !anoel B ti ta 

Gomes , conhecendo apen s de vist o r ~ oel rreira , que o 

depoente sabe s r o mesm trat do por " ereeir 11 • E mai s n o 

disse nem lhe oi e:r·unt do , elo que Doutor dou l vr r 

o resente termo , que de ois de lido achado con orm assi

n com o depoente . Eu ( assinado ) Jos de !iré da arcellos 

Sobr , escrivão que o datilograf i . - ( assinado ) Jos I rdy 

Garch t .- hario itibeir • - olhas 50.- Rubrica- J . B. Sobral .

( CERTIDA )- Certidão- Certit·i c que f iz noti ficar rthur la

chado , ~"ano 1 t ist a Gomes, e Manoel Ferreira a co arece

rem h je, nesta Deleg ci , f im d e pr estarem declar ções, 

d que f icaram cientes e d u fé.- Camp s, 6 de Agost de 1935 .-

0 Es criv : ( ssinad ) José de M. B. Sobr al . 51.-

Rubric - J . B. S br 1.~ Ar· s d st do .- l ici d Estado 

d Rio de Janeir .- ut de qu lific o.- os seis dias do 

me de Agost de mi l novi centos e trint e cinco , ne t ci 

d d de Campos , Est~do , d Ri de J neir • N D leg ci da 

Segund egi olici~ onde se ch v ore 1 ectivo Delega-

do Regi nal, Doutor José He dy Garchet , comigo escri~•o de 



~ 
de seu cargo adeante decl rado , ai presente Ar- ~-

thur achad utoridade lhe fez as seguintes er nt s: aq~ 

ual o seu nome? Respondeu chamar-se rthur M chado . u 1 r~~ 

sua fili çã.o?Respondeu ser filho d Antoni Mariana do 

Espírito Santo , falecida. ual sua id de? Respondeu 

vinte e tres anos . Qual o seu estado? Res ondeu ser solt i 

r • ual a su pr fissão? Respondeu ser empregado da Le -

poldina. ual a sua nacionalidade? Res ondeu ser br silei

r • ual a sua naturalid de? Respondeu ser Nat ur al deste 

Estado. QUal sua residenci ? Res ondeu que pres ente en-

te , reside nesta cid de ã rua do Vieira, sem numero . Se 

sabe ler e escrever? Respondeu que sim. E, de c?m nad 

mais disse , nem foi perguntado mandou a autoridade encer

rar este que ssin com o acusado presente depois de lido 

e achado conforme . Eu ( ssinado) José de ~drand Barcell s 

Sobral , escrivão que datilogr fei .- ( ssinado) Jos~ Her-

dy Garchet . - rthur Machado . - Folhas 52 . - Rubl"•ic - J . B. 

Sobral . - (Termo de declar c~es ) - Termo de declar ções que 

presta Arthur Machado , na forma abaix :- E logo em segui

da, presente rthur I~ achad , já. qualif'icado anteriormente , 

a quem o Doutor Delegado ssou inquirir sobre o f' t 

objet d presente inquerito . E sendo inquirid , decl rou 

que o depoente nunca recebeu boletim de pagamento da Com

panhia Leopoldin , d do por Mario Ribie , digo , ario Ribei

ro , e que muito menos retirou dinheiro na Estação de Ca~ 

pos por intermedio dos tais boleti~ e levou a fario Ribei

ro; que , o de oente ignora por completo quem seja o autor 

da falsificação dos ditos boletins , objeto do presente in

querito; que , o depoente este ano s6 retirou dinheiro or 

intermedio de b letins , no mes d Março , no valor de cem 

rni o~ oc nt s reis , no mes de Junho no valor de ce~ mil 

e oitocentos reis , e tambem no mes de Maio o depoent re

tirou por intermedio d boletim a importancia de novent 

e dois mil reis; que , depoente afirma não conhecer r -

lete Silva, resid nte nesta cidade , proximo ao narr c o 



,_'f·.': 

Barrac o dos Bondes , e que muito menos, fora c s de rle-

te, pedir proteç por estar implic do no recebiment dos 

boletins falsos , parecidos ultimamente na Estação de Cam~ . 

pos, da Companhia Le poldin ; que , os boletins retirados p -

lo depoente n Estaç o de Campos , eram fornecidos pelo senhor 

Diniz , chefe do almoxarir do , em Campos Car ngola. E mais 

n o disse nem lhe foi perguntado , pelo que Doutor D lega-

d mandou lavrar presente termo, que depois de lido e acha-

do conforme, assina com o depoente . Eu (assinado) Jos de 

iranda arcellos Sobral , escrivã ~ue datilografei .- ( s-

sinad ) Jos Herdy Garchet.- Arthur chad • -F lhas 53. -

Rubrica- J.B.S bral.- Armas de Estad .- P lici d Estad d• 

Rio de Janeir .- Aut de qualific çãe.- Aos seis dias d mes 

de Agost de mil novicent s e trinta e cinc , nest cid de 

de Camp s , Estado d Ri de Janeir , N Deleg ci da Segun-

da Regi P lcial , nde se chav resoectiv Deleg d Re-

gi nal, D ut r Jos Herdy Garchet , c mig escriv de seu 

c rg , deante n me d , ai resente cus ti -

t G mes a ut rid de lhe fez s seguintes u 1. 

e seu n me? Respondeu chamar-se anoel Batist G mes . ual 

sua fili ç ? Resp ndeu er filh de Albert Gomes Rang 1 

e de B lbina u mes Rangel . u 1 su id de? Respondeu ter 

vinte e seis. ual seu est d ? Resp ndeu ser c sad • u 1 

sua fili ç ? , dig , Qu 1, su pr fiss ? Respondeu ser 

perari • 1 su naci n lid de? Respondeu er br silei-

ra. ual sua n ci nalid de? Respondeu ser natural deste I Est d • Qual a ua residenci ? Ré pendeu que presentemente 

reside nest cid de Vil Amar 1, numer ·cincoent e it • 

Se s be ler e escrever? Respenãeu que sim: E, de c m nad 

m ~ di se ,, nem f i pergunt d mand u utoridade encerr 

este que ssina c m acusade presente , dep is de lido e ch -

d conf rme . Eu ( ssinad ) J s~ de [ir nd Barcellos Sobr 1 , 

escrivã que d til gr fei . -( ssin d ) J sé Herdy Garchet.-

Tan el B tista G mes . - s 54.- RUbric .J.B. Sobr 1.-(TER-

1 O DE DECLARAÇOES) - Term de declar ç~es quê presta tKan- el 



an el Batist G mes , n frm b ix :- E 1 go em seguid , 

~resente cus d .anoel Batíst Gomes , 

quem Doutor Deleg do Regional p ssou 

retro qu lific d , 

inquirir s bre V 5? 
fat bejeto d presente inquerit • E send inquirido, de-

cl r u que depoent n d s be c m rel ç aos b letin f 1-

so que pareceram ultim ente d Companhi Leop ldin , ne -

ta cid de , com assinatur do senhor Antoni Leandro Dinms, 

chefe do Almox ri~ d em Campos Carang 1 ; que , dep ente 

nunca recebera importanci s por intermedio dos dit s b letin 

que tivesse ido entreg - las senh r Mario Ribeir ; que , 

depoente não conhece nenhuma Arlete Silv , residente nest 

cidade , pr ximo B rr c o dos Bondes , assim c m ign r 

se alguem d su famili tivesse ido á c s d referid Ar-

lete, pedir pr teç p r depoente , c m referenci os 

já referidos b letins f lsos; que , a mulher do de oente ch· -

ma- se ria d Penh Venanci Gomes . E mais não disse nem 

lhe foi perguntado , pel que Dout r Deleg do mandou 1 vr 

presente termo , que depois de lido e achado conforme , s

sina v m depoente . Eu ( ssin do) Jos de Miranda Barcell s 

S bral , escriVão que d tilograf'ei .- ( ssin do ) José Herdy 

Garchet.- 1anoel Batist Gomes . - Folh s 55 . - Rubrica- J . B. 

Sobral.-"Armas do Est do".- P li c ia do Estado do Ri de J -

neir .- uto de qualif'icaç o.- os seis di s do mes de Agos 

t.o de mil novicentos e trint e cinco , nest cidade de Cam- 1 

pos , Est d do Ri de aneir , na D legacia da Segund Re

gião Polici 1, onde se ach v respecti~ Deleg do Regi n ~ ' 

Dout r Jos6 Herdy Garchet, cemig eacrivl de seu carge, ade

ante declarado , ai p~esente e acu d Man el Ferre~ , a u-

t rid âe lhe fez as seguintes perguntas & Qual s eu Nome ? 

Resp nd u ch el Ferreir • ual su fi l i 

Resp ndeu ser filh à e M noel Ferrei r de s uz , f lecid , 
" 

e dê Ros i d C nceiç , f leeid • ual u id de? 

Resp ndeu ter trint e quatr an s . Qual seu estad ? Rea-

p ndeu ser c sad • u 1 sua profissã ? Resp ndeu ser 

t d Comp nhi Le p l din • Qual su nacion~id de? R n-



Resp ndeu ser brasileir • u 1' su natur lid de? Res 

deu ser n tur d ste 8st d • ual a u re idenci ? Res-

p ndeu que presentemente re ide nesta cid de á ru d Viei

r , numer cinc ent e u tr • Se s be ler e escrever? Res

p ndeu que sim. E , den.c m n d ma.i dis e nem lhe f i per-

gunt do , m nd u utorid de encerr r este que ssin c m 

cus d presente , dep is de lide e chado conforme . 

( ssin d ) J s de iran Barcelles Sobral , e criv que 

d til gr fei . ( ssin do ) Jo Herdy G rchet.- I11ano el H'errei -

r .-

- Term de decl r ç~ es que pre 

ma baixo ;- E l go em seguid , presente 

Ferreira, n for

cu <kl t.an e l 

Ferrei , retr qualific d , quem Dout r Deleg do passou 

a inquirir sobre f t bjet d presente inqu rito . E sen-

d inquirido decl rou que depoente 6 tem decl r r que 

ignor v por completo que tive se parecido un b letins 

alsos , do 1m x rif de de Campos Carangel 

s ber nest De1egacia, p is que 

que veie , . 

r s , saind d sua l c omotiva e se dirigind par a su re-

i denci ; que , o de oente qu i n~ f l c m pess al ma· 
' 

que depoente nie c nhece nenhuma Arlete Silv , residente 

pr ximo ao Barr c dos B ndes ; que , de oente apen s c -

nhece de p ssagem em regad da L e p ldi na de nome Uan -

el Batist G mes , n-~ c nhec~ndo nehuma cunh d nem mulher 

d mesm • E mais n disse nem lhe f i ergunt d , el que 

o Dout r Deleg d mandou lavr r presente termo , quede is 

de lido e chad c nforme , assin c m de ente . ( as si-

n d ) J s~ de ir d B rcell s bral , escrivã que o d -

til gr fei . - ( ssinado) J s~ Herdy G rchet.- Ianoel 1errei 

r • - Folh s 57.- Rubric - J .B. Sobr 1.- ( CONCLUSAO).- Con-

clusã - Em seguid , na mesma dat , f ç estes utos c nclu

os u Deleg do da Segunda R gi7-o Policial , Doutor Jos Her 

dy Garchet ; 4 que p r c nst r , lavr este t erm e dou f • 

( ssinad ) Eu José de liranda B rcell s , escriv que es-

crevi . - Cls . em 6- 8-1935.- (DES CHO)- Pr ced -se c i -



c r i ç • de Mari Ribeir e rlete Silv , Arthur IvTach do e 

mesm , á vist das divergenci e contr dições existente 

nos der oiment s deles.- 6- 8-1 35.- ( ssinad ) J s 

chet . - (~)- n~t - A s eis dia do me de Ago t d an 

de mil n vicentos e trinta e cinco , m cartorio me for 

dos estes autos com despach supr ; de que ra constar 

1 vr este termo e dou f • EU ( ssinado ) Jos 

cell s Sobr 1 9 scrivã que o escrevi . - Folhas 57 v .- ( C 

TIDAO)- Certid .- Certifii co que notifiquei r1ete Silv 

}·'ari Ribeir , para c nhecimento d despacho retr , do que 

ficaram cientes e dou fé , e bem ssim Artbunr chad • Caro-

, 

pos 6 de 

s bral . -

ost de 1935. O Escriv o: ( ssinado) Jos de M. B. 

CARIA-

~ - Auto de cari aç o, n f rma b ix 1- Aos seis dias d 

mes de Agost de mi l novicent s e trint e cinc , nest ci 

dade de Campos , Est do do Ri de Janeiro , na Delegacia da 

S gund Regi o Polici 1 , nde se chav o re 1ectivo Del g -

d Regional , comigo escri o de seu cargo , adeante nomead , 

I ·resentes o acuá do 'l:ario Ribeiro e Arlete Silv , ambos j 

qualificados neste inquerito . Presentes tarnbem as t,estemunh 

Plimi Ribeiro d Silv , brasileiro , n t ural do Estado do 

Espírito Santo , com trint cinc anos de idade , c do , 

dentist , residente no 1 gar den minado Morro do Cõco t nes

te Municipi e Angel Barb s , brasileir , n tural deste Es

tad , c m cincoent e cinc an s de idade , c s d , c roerei

ante resi dente nest cid de á ru Ipirang , numer sessemt 

e um, bos bend l er e escrever. P 1 D utor D le d e-

gi nal f i pr cedida cari ç entre acus d r.l i Ribei-

r e rlete Silv , em vi t da contr diç ~ existente n de-

p imentos d s mesm s, qu i s f r l i â & . f i 

dito por Ar confdir m as su declar ç es n ..,dep -

iment nterior1 ente pre tad com referenci a cus d pr -

sente , Mari Rib ir , em torn de cujo nome entretanto , 

depoente se equiv c u principi up nd tr t r- e de 

el Ferreira; que , tambem de c omeç decl te di e p r -



p recer- lhe conhecer acusad presente mas que j or t m 

plena c nvicçã de que ele , dig , que ~ ele 
-~---

pr curou em su c s e sobre cuj s f tos dep is s quais o n---f rme c m disse . E em seguid p ssou ouvir o acus do ~ -

ri Ribitr que decl r u c nf'irmar o segund dep iment pres-

t d nesta Deleg ci que rigin u est acariaçã , nad mais 

decl r nd • E nada mais hav nd m dou Dout r Deleg do que 

se 1 :vrasse o presente uto , que depois de lido e achado , o n

forme , ssina c m os cari d s , c m s testemunhas j' refe-

rid e comig ( ssinad ) Jos de 'randa B cell S bral , 

escrivi. que d til grafei . ( ssinad .- José Herdy Garchet .-

Arlete Silv .- rio Ribeir .- Plini ibeir d Silv .-

g 1 Barbosa.- Jooé de Miranda Barcellos Sobral . - Folh s 58 

.X·- ut de c i çNo , na forma abaix -

E 1 go em s eguid , presente o cus d Arthur r. achado , e a 

d poente Arlete Silv , e as t estemunh s Plini Ribeir d 

Silv e Ang 1 Barh s , já qu lific d s no aut retr , pel 

Dout r Delegado Regional foi pr cedida a &cari çã entre 

acusado rthur :rv achad e depoente Arlete Silv • E em segui-

d p ssou ouvir Arlete Silva depois de ter lido o depoimen-

to da mesm • or est foi dito que c nfir as suas declar -

ções no dep iment prest do n sua residencia com ref renci 

ao acus do presente , que c nhece ha tempos , sabend ter o 

mesmo resid d' á Vinte e uatro de ai , numer novent e 

seis , dend diant mais que rthur cha.d esteve na c -

s de Belarmindo Ribeir ou C rv h em dias do mes p ss d , 

n lt M reir u ru do Vieir , cent e qua.rent e dois , 

p is nesta casi a depoente ai se achava costurand um ves-

tid ; que , a depoente se lembr de que no m mente em que vei 

a janel ver quem bati o portão a pedido do d011lo da cas , 

dand com os lh• s na dep ente Arthur 'chad ficou bastan- • 

te pertuba , n incarando até . E em seguida foi ouvid o 

acus de presente , dep is de lhe ser lido o depoimento , , qual 

decla.r u que confirma seu depoiment prest do nesta Dele-

gaci , com referencia Arlete Silv ; que , não c nhece e em 



~ 
~m cuj cas nunca esteve; que , declarante c nhece Belar- ~ 
mind de Carvalh , porem nã esteve na c s dele n mes as-

s do, nem se lembr de haver vist lá Arlete Silv . E nad ~-~ 
mais h vend mandou D ut r Delegad que se encerrasse • 

presente aut , que dep is de lid e cha c nf rme, assin 

c m s cariantea c m as testemunhas j' referid s, c mige 

( ssinad ) J sé de Mirand B cell s S bral , escriv • que 

d til grafei .- (assin d ) J s Herdy Garchet.• Arlete Silva.

Arthur M chad .- Plini• Ribeir de Silv .- Angel B rb a .-

bric 

CLUS O) - C nclusã - Em seguid , n me sm dat , f ç este 

utos c nclus s Delegad da Segunà Regi lici 1 , D u-

tor José Herdy Garchetf d que par c nst r 1 vr este ter

m e dou f • Eu ( ssinad ) Jos~ de Mirand B rcell s S br 1, 

escrivã que escrevi .- Cla . em 6 - 8 -1935.- (DESP CHO)- Pr -

videncie • senhor escriv n sentid de que c mp re b 

esta Delegacia par prestarem decl r ções, individu Ber--
1 rmind Ribeir e Al zi ra V n nci .- 6- 8 -1935 .- ( ssin· ) 

José Herdy G rchet. - (~) - Dat - Aos seis dias d mes 

de ost d an de mil novicent s e trint e cinc ' 
em c r -

to ri me f r m dados estes ut s com o d spach supr . d , 
que ra constar 1 vro ste termo e dou fé . Eu (assinad ) 

J s de Mirand Barqell s Sobr 1, escrivã o escrevi . - l._-. 

lhas 60 v.- (CERTIDAO)- Certidã - Certifico que pr vi den-

ciei n sentido de que comissario Ant nio ral tr 

port sse esta Delegaci com maxima urgencia o individu 

Berlarmind Ribeir afim de prestar declarações , c nforme 

f i deterrninad em desp ch r tro , do que dou f • - Caro os , . 

6 de Agost de 1 35.- O EscriVf : ( assin do ) Jos de M. B. 

:r...:.::::.:;::=.::.....;:;6.:.1.::..• - Rubri c - J . B. S br 1 .-

CLAP COES) - Termo de declaraçõ s que prest Belarmindo Ri

-beiro , na forma abaix :- E log em seguida, presente Balar

mindo Ribêir , portugu~s , com vinte e nove anos de idade , 

easad , ferroviari , residente n sta cidade rua d Viei-



Vieir , numer cent e qu rent e dois , sabend l er e escre

ver. E send inquirid pelo Doutor Delegad , de ois de ter 

prestad compromiss da l ei declarou que conhece dona Ar-

lete Silv ha ja temp s, tend ela r esidido em casa do dep -

nte , digo , d d cl rante , onde tinha um quarto reserv do ; 

que , de ois t d&n Arlete de 1 se retir u,- pa ando a morar 

fora , v ltando no entant , lgumas vezes a costurar lá em vir-

tude de nã ter maquina su ; que , em dias tres assado , es- .r .., 

t ndo dona Arlete na casa do dcpo nte , tendo batido uma ipes-

soa porta , este l h pediu par ver s e sabia de quem se tra-

tava , res ondendo dona rlete que era Arthur I 'achado , em re-

g d tamb m d Leopoldina; que , nessa ocasi o dona rlete 

referiu ao declarante que Arthur im licado 

nun caso e falsific çã de boleti ns d pagamentos n a.lmo-

xarif'ad daquela Com anhi , cressentando , mais que nesse 

sentid havia rocurado buscand um meio de sair da situa-

çNo mbaraç s em que se encontrav ; que , a resp it desses 

f t s • decl rante deu cienci senh r Diniz d alm xari

fade para que ê ~, dige, que ele tud purasse cenveniente

mente. E mai nle disse nem lhe f i pergunt do , pel que • 

D ut r Delegad mandou lavr r presente termo, que dep i 

de lid e chad c nforme ssin c m depoente . Eu C ssin 

d )- José de ~tirand B rcell s S bral , escrivã que dati

lC!>graf i. ( s ina.d ) J s~ Herdy G chet.- B 1 rmind Ri bei-

;:;...;;.;=--....;;.6=2- Rubri c - J . B. S br ) - Certi 

Certific que r videnci i par que comissari Antonio 

r 1 tr ns1J rtasse a est D leg ci c 1 urgenci lz ir '/en 

ci , afim de prest'lr declar ç es , c nf rme , foi determinad 

em o desp ch retr , d que d u fé .- C mp , 6 de st de 

1935,- O Escriv o:( ssinad ) Jos de M. B. Sobr • - F lh 63-

bri ca- J . B . v bra1 .- ( Tr.::Rr ~O DE DEC COES) - TERPO DE D..,CI, - . 

RA OES VEH liJCIO, NA ~'ORI nAI '(0:- E l og . 

em seguida , pr sente Alzi r Venanci , brasil e 1r , nat ralds

t Estad , c m vi nte e doi an s de idade , c sad , d m0s t i c , 

r es i dente ne·st cidade á ru do Ri chuel , numero c nto e 



~ 
e quarenta e sei , sabend ler e escrever. E send inquiri-

da pelo D utor Delegado Regi nal , depois de ter 

com remisso d lei , decl u que em dias d mes 

restado o !l..~.__(o 
ass d es-1{ 

teve na casa de dona Arlete Silv que morou em redi nde 

res ide a declarante ; que , no entanto , ess visita nã teve 

outro fimque n~ o de cobr r uma importancia devid á decl -

rante por dona rlete , nada tendo sido conversado na ocasi 

alem diss que , ha t empos declarante se l embr que assis-

tiu na casa de dona Arlete ao benzimento d uma cri n r 

o efeito de estar, digo , de esta se v r livre de uma dor de 

dentes ; que , no entretant , a declar nte não credit no es

piritismo e fez iss apenas por curiosidade . E mais nã dis-

se nem lhe foi er~ntado , pelo que Doutor Delegado 

dou l avrar p sente t~rmo , que à e is de lido e ac ad 

conforme , assina com a depoente . Eu ( ssin do) Jos de Mi-

ranàa Barcellos Sobral , escrivão que dat ilogr fe i . ( assi-

n do) Jos~ Herdy Garchet . - Alzira Venai cio . - Fol has 64 . 

nubri ca- J . B. uobr 1.- (CONCLUS ) - Conclusã - Em seguid , 

na mesma data , f ç est s utos conclusos ao Delegado d 

Segunda Região olicial Doutor J osé Ierdy 0archet; d que 

par constar lavr este termo e dou fé . Eu ( assi nad ) J ose 

de I i randa Barcellos Sobral , escrivão o escrevi .-Cls . e 6-

8- 935 . - (DBSPACFO) - Proceda-se á acariação de Arl t e Silvs 

e divergencia nos de i ment s 

das mesmas , dig , depoimentos de a bas . - 6- 8-1935.-( s ina

d ) Jos Herdy Garchet . - ( D ~A)- Data. - os seis dias do 

mes de ost d an de mil novic ntos e t rinta e cinc , em 

cartorio me foram dados estes autos com o despacho su r · do ' 
que para constar lavro este t erm e dou fé . Eu ( assinad ) 

José de Mtranda Barcellos Sobral , escrivão o escrevi . -E-
lhas 64 v .- ( CERTIDAO) - Certifico que notifiquei Arlete Sil

v e Alzira Venanci , para conhecimento do despacho retro d 

que f icaram cientes e dou f .- Campos , , 6 de Agost de 1B35-

0 Escriv o: (ass inado ) Jos de M. B. Sobral. - ~olhas 65 - Ru

briva-J . B. Sobral.- (AUTO DE ACARIAÇAO)- uto de acari çã , 



acariaç , na forma baixo:- E 1 g em seguid , na mesma da~ 

ta retr decl r da , presentes Alzira Venanci e Arlete Silv , 

e as testemunhas Ant nio Octavie de S uz , br sileir , natu

ral de te Estade , c m trinta e seis an s de id de , casad , 

utom biliat , residente nesta cid de á rua d s cr ente , 

numer ses ent e it , e R d val B st s T v res , br silei-

re , natur 1 deste Estado , com trint e tre n de id de , 

c sad Agente c merci 1, residente ne ta cidade á ru Bar 

d Amaz nas , numero trinta e n v e , amb s ben~ ler e es-

crever. Pel D ut r Deleg d Regienal f i procedida a ac -

riaçã• entre Alzir Venancie e Arlete ilv , em vista das c n

tr diç ~s existente n s depoimentos d s me mas , de is de 

lhes ser, lid os respectivea dep iment , em presenç das 

testemunhas j'- referidas . Em seguida, p ssou Dout r Dele-

gad uvir Alzir Venaqci , que declar u que c nfirm 

declaraç es pr stad s nest Deleg ci • E em seguida p s u 

Dout r Delegado uvir Arlete Silv que declarou c nfir-

mar p rte do seu dep iment em que faz refer ncia lzi-

r Venancie , um da cunhadas de an 1 B tist Gomes que 

e tiver em su c s • E is n d havend dou D ut r 
,---

Deleg que e encerr sse presente auto , que dep i de 

lid e chad nf' rme , ssin c m c riantes , c m áQ tes-

temunh s jâ refer id s e comig ( ssin de) J sé de Mir nda 

B cell s S bral , escrivã que datil grafei . :( ssin d )-

J s~ Herqy Garchet . - lzir Venanci .- Arlete Silv . 

ni Octavi de S uz .- Rod v 1 Bast s T v re .- J sé d 1i-

r nd Barcell s S br . - Folha 65 v.- (CONCLUSAO)- C nclu-::...;;,==--------
s - Em seguid , n mesm dat , f ç e tes utos conclua 

ao D leg d d Segund Reg1 P lici D ut r Jo l3 Herdy Gar-

chet; d que p r const r 1 vr este term e dou fé . Eu( asé~

n de )- J s~ de Mirand Ba.rcell s Sobral , escri v'á. o escrevi

Cls . em 6-8-935. - (DESPACHO)- Faç -se remess de tes utos 

a Exm • Sr . D utor Chefe de P lici para que s. Ex • s en-

caminhe a D. P. T., cuj peritos pr ceder o exame d s u-

tentic s de fls . 16, 22 , 28 e 29 , 41 a 46 , confrontand -



I 

confrontando- s c m as letras insert s n s b letina da C m-~ 
panh" Leop ldina de fl . 4 15 1 6 e36 . - 7- 8-1935 . - ( ssinado ) áflfl? 
Jos~ Herdy G rchet . - (DATA) - os nove dias do mes de Agos-

t do an de mil n vicentos e trinta e cinoo em cart ri 

me foram dados estes Utos c m o des ach supr ; do que p -

r const r lavro este termo e dou f~ . EU (assinad ) J osé de 

dranda Barcellos Sobral , escriv 

Rubric 

do me de .Agost do an de mil novi cent s e trint c in c 

remet estes ut s Exmo . Sr. Dr . Chefe de Polici do Es-

tado conf rme despach retr , do que ar constar 1 vr es

te t erm e dou f • Eu • ssinad ) Jos de Mir and Barcell s 

S bral , scriv'ã. que escrevi . - ( D ACHO) - A D. P. T. p -

r ·s fins de aireite.- 24- 8- 35.- ( ssin ) - J ubert Env -

gelista d Silv ( brevi d ente) .- ( DES CHO)- Design pe-

ritoa o Chefe de Serviç d li c i Techini c , Jos~ , i J. 

Dupont e Alcid de lmeid . - 26- 8- 35. - ( ssina.d ) nr • J . 

de •ari Jr. - Ca.rim b c m seguinte dizeres :" De 

t ente lici Technic de E t de Ri • G b . Diret r . -
Dr. 32 Deleg d uxili p -

ra pr ceder nomeaçã ' d s perit s . Em 26- 10- 35. - Dr. J . 

de Fari Jun. - Diret r D. P. T. - ( D TA) - Da.t - A s vinte 

e eis di s de mes de Outubr do ano de mil n vicento e 

trint e cinc , em meu cart ri me foram dad s estes ut s 

c m desp cho supr ; d que par c nst l vr e te t rm • 

Eu ( assinad ) nt ni s int , escriv escr vi . - ( 

CLUSAO) - C nclusã - E em seguid f ç estes auto 

s s a Terceir Delegad Auxili r D ut r Antoni 

c nclu-

ereir 

Gesta.l? d que , p ra c nstar , lavr este term • Eu ( ssina-

d ) Ant ni Sá Pint , e crivá escrevi . - F lhas 67 . -

Rubric - Sá Pinte .- ( DESP CHO) - N mei peritos s •srs. tT

s~ Mari Dupent e Elcide Martins de Almeid , j designa .. 

d s pel Dr . Diret r d D. P. T. os qu is deverã s r notifi-

c dos e c mpromiss d s pres entànd respectiv la.ud p r 

intermedi d D •• T.- 26-10- 35.- (Aasin do) Ant ni Gest 1-



( DATA)- Da ta- s vinte e seis dias d mes de A ut bro d 

an de mil n vi centos e trint e ci nc , e n u c rt ri me 

f ram d dos estes utos c m desp ch supr ; do qu e r a 

const r lavr este term • Eu ( ssinad ) Ant nio Sá int , 

escriv • escrevi .- Folhas 67_y. - (CERTIDAO) - Certidã-

Certific em cumpr iment d desp cho retro , que notifiquei 

s perit s p r p r intermedi d D utor Diret r do D •• T. 

present rem laud d ex me que pr cederam. O referid 

~verdade e d u f • Niter i , 26 de Outubr de 1935 . O Escri-

v : ( ssinad ) Ant ni Sá Pint 

Sá Pint .- "Armas d Estad "·- P lici d Estado d i de 

xame perici ' n forma abaix -

1 
Janeir .

A s vinte e seis dias do mes de OUtubro d an de mil novi-

cent s e trint e cinc , nesta cidad~ de Niteroi , C pital d 

Estado do Ri de Janeir , em cart ri d Terceir Delega-

cia Auxiliar , nde presente se achav Dout r ntonio e-

r~ir Gest 1, Terceir Dele~ad Auxili r, c mig escrivã 

d seu c rg adeante decl r d , 1 presentes s perit s n -

me do e notific d s senh res José Mari Dupont e Elcides 

M rtins de Almeid e as testemunhas Dj l ma José da Silva , 

r esidente é. rua Vise nde de It b rai, numer cento e trint 

e um, ne ta cid de e J Pint de Menezes , residente á ru 

Tenente Oz ri , numer qu :tr centos e vinte e quatr , nesta 

cidade , pel referid aut rid de f i-lhes deferid c mpr-

misse legal, que aceitaram, de bem e fielmente, sem d le, 

nem malicia de empenharem a aua mias~• e ea encarreg u de 

preceder a exame grafice em decument•a e letraa celbidas ne 

inquerit instaurade n qu rta Regil• P lici 1 em que 6 quei

x sa The Le•peldina R ilway C mpany Limited. Em c nsequencia 

pas aram s perit s a fazer • exame rdenad , find • qual, 

s licit r m pras leg 1 p r presentarem 1 ude em sep -

rade, • que lhes :f i deferid • Ep censt r mand u D u-

t r Delegad encerr r presente que send lido e . chad• c n-
' 

f rme do qu deuque du f~ e ssin c m os perit s e s tes-

temunh s. Eu (assin d ) An~ ni Sá int escriv subscre-



, 

sub crev . -( ssinado ) Ant ni ereir Gest 1 .- J i 

Dup nt.- Elcides rtins de Almeid .~ Dj lm J s d Silv 

- J N Pint de Menezes .- Ant ni s Pint • - F lhas 69.

Rubric - Sá. Pint .- "Armas do Est d "·- l·ici d Estad d 

Ri de Janeir .- ut de present çã de 1 ud .- vinte 

e eis di s d rre de Outubr de mil n vicent s e trint e 

c in c , hest cid de de Ni ter oi , C i tal d E t do do Ri de 

Janeir , em cart rio da Terceira Delegaci Auxili r , nde 

se oh v~ res ectiv Delegad , D utor Ant ni Pereir Ge -

tal , c mig• escriv de seu carg bai.x! n me àd , i c are-

ceram s perit s n me d e n tificados , senh res J ria 

Dupont e Elcides artins de Almei d , entregaram Delegad 
I 

laud do exame que foram enc rregad s de fazer c m f t 
1
-

grafias , bem c me s resp sta s quesi t formul dos; el 

qu mandou o Deleg do juntar referid 1 ud inquerit 

qual fica f zend parte integrante deste . D que p r con -

tar, mandou Delegado 1 vr r este uto , que ssin c m s 

perit s e testemunh s . Eu ( ssinad ) Antoni Sá Pinto , e cri

v- subscrev • (assin d ) Antoni ereir Gestal .- J sé ta

ri Dup nt .- Elcides artins de l mei da.- Dj lma J é d il

v .- Joã int de t'~'enezes .- nt ni Sá into . - =-F~~~~ 

Rubric - SáPinto.- ( PETICAO)- Illmo. Sr. Dr. Direct r d De

p rtament d Policia Techlilic • -( desp ch )" Remett - se 3a. 

D legaci Auxiliar para s devid s fins . Em face d rt . 300 

d Reg. Pol. d Estado rbitro em 500$000 ' s h n r rio p r 

c da perito- 26-10-35.- (assinad) Dr. J . de aria uni r . 11 -

Carimb c m seguintes dizere : " Departamento olici Tech-

nica. d Est. d Ri . - Gab . Director".- Os perit s baix s

sinados apresentando V. s. 1au 148- T11e Leopoldin R i

lway Limited , e pedem arbitrament de seus h nor rios . -

Nestes Termo • . Deferimento . ~c 1ad na petiç se c um 

se1 do Estado n val r de"d is mil reis"e um federal de Edu-

cação e S úde inutm1isad s d seguinte ma.neira:"Niteroi, 26 
~ 

de Outubro de 1935. ( assinad )- Jos Mar ia Du ont.- Elcide 

rartins de A1meid ~-I bre sel de Educação e Saúde aind 



•• ,!!: 

ind seguinte: 11 26-10-35". - 1 lhas 71 . - Rubric ~ S int ~'-
I 

"Dup nt" . - E. lmeid "•- (LAUDO)- Laudo ericial no 148 .• - O 

b ixo ssinad s , perit s dp p rtament de P lici Tecbni-

c , de igna.de fls. 66 dos aut s d• ·inquerite pelicial que 

cerre pela Deleg cia da Quart Regi • em que The Le p ldina 

Raiway C mpany Limited ~ a queix aa e arie Ribeire e Outr 

cu adQs , p ra • fim_ de ser cumprid 

Deleg d. d·quela,Regi o e. que e v~ 

despach d D ut r 

fla . 65 v rso onde se 

pede o confronto entre s utenticas de fls . 16 a 22 , 28 a 

29 , 41 a 46 com o boletina d eixos insetos fl . 4-5-6 

e 36- ~m, os peritos com o incluso 1 udo dar cumprimento 

o que lhes foi determinado : -~-e~c-•--------~e -outro folh s 

de t lões - Boletins de Pagamento- d Companhia Leopoldin , : ~ ·· ·. 

onde tem o prefixo G.27 , e t s f olh s de t lõe que se encon-

tram a.pens dos Fl . 4 , 5 , 6, e 36 dos auto tem res ectivamen-

te oa numero ll28,1130,ll2l,066 e d tas : - 10- 5- 35 , 10-

5-35, 22-5-35 , 2o-5-35. E t s folhas de t lõe tem s se-

guint a dimensões& 181 ~limetros de ltura por 120 milime-

trós de largura; ão 1 s impres em papel fino cor de ro a , 

seu claros e t o preenchido com 1 pia, digo , preenchido 

lapis, e~ce~-o do log reserv do os recibos que c eio 

tinta . No verso~ do t 1 o verificam- se tr ços d c rbomo 

correspondentes gr fi 1 pis d f ce anterior, demons- ~ · 

trando , assim, ter ficado c pia por dec lque em p pel carbo-

no . A autoridade que preside o inquerito determi-

nou colheit de materi gr fico entre o diversos suspei~ 

· tos como se v de fl . 16 22 , 28 29 , 41 a 46 est u-

tentic s p rtencem respectivamente ás egutntes pessoa : De 

fls . 16 18 Mario Ribeiro; de fl . 19 20 v. Oliivier 

P ulino Silv ; de fl • 21 22 a Antonio Leandro Diniz; 

de fls . 28a 28v rso Jo o Domigos de Hor is; de fls . 29 a 

30 José Acyr reit s; de fls . 41 41 verso anoel B tis-

t Gome ; de fls . 43 44 v. M oel Ferreira e de fls . 45 

45 verso ssim " ' os Arthur Machado. A utoridade forneceu 

peritos f zendo o suspeitos gr far tint e 1 is , oti-



oti~o elemento para perici t•o delic da quanto difícil . -
/)9-""'~ ,Perici - Como .se V'e pelo numero vult do de p dr~e os pe- Q:_,_ 

ritos tiveram nAo pequen s dificuldades par cheg~em o re~ S/~ 

sultado que deante se v~ . outra dificuldade tambem grandJ.r 

que tiveram os peritos ~ concernente as pro~ri s peg sde 

exames pois que nesta á gr fi vertic l . e os p drões ecç , 

p drões exceçlo d gr fia ornam nt de Jos~ Acyr eitas , 

tód s tem inclin ç o normal . Em quatro tent tivas os peri-

tos não encontr ram elemento que determin ssem uma c r cte

ristica, f zendo em mais uma tent tiv os peritos vislurnbr -

ram uma car cteristic m rcante e que utorisou o estudo e 

conclusões que se seguem. O ponto marcante ~ o que se ve no 

qu dro ~1~ aline cinco- express o 128.000. Ai , o fal ific -

dor d s folh s dos t lões emprestou , mesmo nu grafi v r -

tic 1 , tod s as c r cteristic s de seu punho gr fico , assim 

sendo passaremos a discrever expressão cima referida, de-

compodo- grama por grama. No p dr o coluna esquerda. do 

padr1 , vemo a a grafi& d aljJariamo ( 1) , abatraind a grama 

aacedente, teremos tlo a•mente deacendente, quasi vertical 

nele verificamos a expresale •gr fia 1guà1 , dig , a pr5Bl 

gr fica igual a da pe &a de exame. Em seguida b erve- e 

espaçct entre algariam0 (1) e imediat , (2), ·tant n• 
padr~o com na peça de exame as distancias est ·o perfeitamen-

te equilibrad s,. Verifiquemos agora, ponto culminante d a 

bservações doa peritos - lig ç~ entre 1ga.ri mo ( 2) já 

referid e o ( 8), neste pont , o fal ific dor em re tou n 

grama de lig ç o todo o seu individualismo como se v do qu -

do- 1- o f lsific dor a 6s termin r o lg ri mo ( 2) , a c n

de aind num 6 movimento com um tr ço inclin do par di -

reita e o tingir a cota su erior dos outro lg ismo 

retrocede sobre o referido gram scendente , já grafando o 

alg riamo ( 8) com press o grafic pronunci d at~ a b se e 

acender nov ente , produzindo uma linha em fuga , t~ o 

p e onde termin • Verificando-se a peça de exame con t 

e- o mesmo desenvolvimento e as mesma c cteri tica 



c racteristicas cima refer~d • De posse dess c racteris

tic elqquente os peritos proceguiram em su s investig çõ 

sobre o p dr o onde foi encontr do tio rico elemento , p dr!o 

este que ~ utentica do punho grafico de 1ario,Ribeiro a 

fls . 16-16v e 17 dos utos . Como s~ v~ p a elemento prov 

te os peritos~m, digo , os peritos tem que incursion r pelas 

sutilez dos detalhes e d s c racteristic s person lis i -

m do punho grafico do f lsificador p s r o , ssim poi 

estudar qu dr por quadro e aline a em ordem de coloc ç o. 

ssim, no qu dro (1) temos n aline primeir a express o 

11 i " no p·dr o , indic do pel s 

vemos tres acidentes o primeiro , 

et s em tinta inc rn d 

falta de ligação entre o 

gram fin 1 do " " m iusculo e ~ o 11 "n.imediate, em s eguid 

grafia person lis ima do "o" final onde se v~ que pó , 

um unico movimento em que ~ gr fad express·o 11 io " 

"o"final o ssim composto , prolongado o ultimo gram do"i" 

num movi mente sccencional , brutamente , o tingir cot 

dos outros c r cteres , desee ligeiramente impulsionado p r 

deante e p ra b ixo e à atingir p t do p pel obe em 

fug flexionando- se para tr z , em procura do gram inicial 

no pce sem com tudo tingi - lo , deixando sim u visível 

bertura. Fato identico ~ o qu se observ na peça de ex me , 

isto ~ , mesma sep r ç o pontad em primeiro logar o an-

gulo agudíssimo produsido pelo grama fin do "i" o , ir for ... 

m r o "o" e bertur deste am seu pce . pezar d diferen-

ça axial s c r cteristic s inumer d s s o cl rissim e in-

confundiveis . N s egund alinea verificamos express o Jo o 

de Souz , estudaremos o desenvolvimento doi! 11J" este tem 

seu movimento inici 1 no ponto um, c minha ligeiramente p~ra 

esquerda , acende lig ,ir mente , retorn direit e vol-

t - se num angulo qu si certo p ra i ma e 1 , no apce , reto-

ma quasi o ramo ascend nte e compress o , digo , sceà nte e 

com press o gr fie b stante forte desce num movi mento lar-

go , proget a.ndo- se p ra frente e em novo movimento l argo 

e harmonioso de linha em fuga ir subind , c nc rdar c m 
·~ 

• 



!!Y. 
em seua ap- ~ a ltur normal das maiUQCUl a, nde s t cari 

ces , se c mbin sse em su progeç~ • N peç de ex e veri fi-

o r -se- s me mas c r cteristic • Verificaeemos em segui# l(Y 
d· n só no dr o, c mo t mbem n peç de ex e , esp ço 

entre "J" e o 110"; em seguid verifi caremos o esp ç ment 

entre o" " e o "o" em que propri medi ç do angul cen tr 1 

~ identica entre d is c~#frent a. N "•" final d "J l.e" 

enc~ntrameQ ea meamos c rac~eristio a e acidentes cima enu-

meradea. expreQ&'ã.e "S uza" c naerva em seu c nfr nt• car c-

t eristicas marc&ntea, vejam•s • eQpaç• entre "S" e ti " 

em seguid vertic lidade dos grande grama do ''U" esp -

final ç entre "z" e " " ' 
rcanti ssim o angulo d gr 

d " " e ua pr geç final . Na expre s "Tr b r" tem s s 

c tica m canti si do gr nde eix d "T" e con-

c rd ncia das curv s d gr superior SUperi r d gr de 

c r ament , verific -se e eguid esp cej a1 nt entre 

"T" e o "r"; &e nã bast em es e elementos estud ri 

gr fia r~er nali sim d "r" que é de el quenci urpree-

dente , v lend me m por u confi s , vej mos p is t c -

r ctere, tend seu p nto de t que inici 1 em ont muit 

inferi r paut cort est em su scenç e n pce volt 

se p ra direit de cend c t b stante inferior , r · du-

zindo curv , p r p r liz d em u progeçã de cer inclin 

do- se p r traz e p6s pr geçã de curva ubir em ~g 

frende c 1 pso . Os utr s cident s b st te t cl r 

para s erem esplan do n s utos , digo , no 1 ud • N expres-

s-o "hor 11 tambem seri f stidi s descri~ • N e res ~ 

vinte e dois mil reis , entre uma seria interminav 1 de n

tos interess ntissim s de confronto , um existe que er ce 

especial dest que e é que se refere o ponto inici 1 d 

primeir gr m d "m" de mil e · car cteri tic marcantissi-.. 
m dos gramas vertic is d d mesm "m" . U simples vist 

de lh s s bre express 116. OC" c m n "d senv lvi ent 

do traç compon nte d 116 11 que n p dr"' • ~ a tint - v e s 

que imilitude cl rissima e se ness ex re s tentar-



atent m s par fe d:h dos tre zero veremo que se pr ces-

saro n mesm pnt digo , no mesme p nt e dentr d mesm an-

gul axi 1 . Estand ssinatur "A. Rei " em estudarm s 
' 

outr s acidente vem s que linh descendente d pice 

curva do ultim gr li:n:feri r de "R" , core ment d "e" 
' 

o 

angul inferi r d "i 11 esp ç entre este e "s" e gr ma 

final deste afirmam m~sm punh gra:fic • N ssin tur 11 • 

Diniz" que p rece ter sido de c lc da um acidente h , dign 

de registr ~ 

:faz"A. Dimiz" 

que em pr cedend o decalque o f l~i:fic d r 

énvez de "A. Diniz"- o quadr ( 2) expres-

sà :ferias t em cidente , entre utros , ssin 1 dos tint 

encarnad s perito descrever os dois c 1 p os um entre 

o "F11 inici 1 e o "e" imediat , ut ent:be "i 11 e 11 
" mos-

t:tmd ss1m movimento d mecani c punh gra:fico que gra-

:f expressão "Feri s" em tres grupos : -"F"- 11 i"-"as" . A 

express ã Mai j · f i e studad no qu dro anteri r . N n me 

Nelson C r valh bserv rem s como , n cas anteri r , entre 

utr s cidentes os colapsos que uma si~les vista de olh 

pr vam ( F lh s 73.- ~bric -s Pint , Dup nt.-E. Almeid )pr -

vam exhuberantemente. Vejam s c mo punh gr f' i c de M ri 

Ribeir gr :fa n me N elsom Carvalh : - "N- els- n c- rv- lh " , 

r tais acidentes sl de el quenci inc stante$. Estudand 

a expressão "Camp s" c nst ta-se a presença de sete acidentes 

bem clar s e que s a curva d "c" ' entre • "C" 

e " 11 , e pent de at que inicial d "a" apeai çle d gr -

m ini cial, dige grama 1 teral de "P", • desenv~lvimente d 

"• " c m sua curvatura inferior bem marc nte e :finalmente 

laço n apce deste caractere :f rmando o gr ma h riz nt 1 

d "S" onde se v~m du s setas . A expressãe "Ajust" deixam 

s perit s de estud -la por j! ter sid deb tid neste 1 u-

d gr :fi a d "j " • Estudando qu dre tres const tam s pe-

ritos na primeira alínea , n va grafia d expressã.e "6 . 000" 

que d do cl rez d c nf rnet deix de ser explan da. 

N line (2) le-se ·· · f raze 11 quat rze mil reis"- a i evidenci -

a-se c l aps entre "u" e n " d qu t rze , 1 g p6 ' 



p s na expre s mil vem s angul s su de '"m" e 

inferi r do"i"bem c m o cruz mento d s d is gramas d "1st" ·. a C./r 
N expressá "reis" apezar de já t er sid um e1ement JJ/ 
d d , c 1 cam s em evidenci , 1 1 s setas pont de t que 

inici 1 , desenve1viment do gr descendente p6 pce , 

e angule inferier d "i" e curv intern d 11 &11 • Estudand 

expressã.e 11 114. 0011 e c ntr -se com p nt de rep ro , t~ 

soment fech dos gram s circulare dos"O" . Na line ( t) 

alem d rcantissim c laps entre s "r" e " 
11 de Ar uj o , 

vem s inda gu1 s inferi res do " "e d "u" e a rc n-

te press • gr ica dos gr s vertic is deste ultim c r c-

tere ; grafi d "j" e fech d " " final j f raro e tu-

dados . Na 1ine final d quadr (3) ond se v~ firma D. 

M raia , n element "D" os característicos sã diferente , 

r orem se av lumam n c 1 s entre " " e "o" e "r" e 

" 11 pr vando que a grafia à firma f i sim desenv lvid 

11Dfl;" ( junt ) - or- es . Em seguid ssarm s erit s estud r 

a firma d recibos e dep is de acur da pesquiza identifica-

r am autentic de Arthur Carvalh , deix d fls . 45 d 

aut s com o reci be pass d na f lha G. 27 numeroll28 , pen 

a fls . 4 d s utos . Com se de ver d quadro nurrer 4-

punh gr fie da utentica referid , foi mesm que gr f u 

recib d G. 27 numer 1128. Antes de entr r - mos no stud 

is lad dos caracteres os co1aps s , digo , c r cteres re

ciar mos s col ps s; em "Nels n" , vemos s seguintes:-"N

~1s- n" em"C rvalho" vem p "C-ar- v- lho" . Seria iss de gran-

de el quencia p r dizerm s ter aide rthur ch d ut r 

d f lsificaçle , entret nt , s erit s trar • lade u-

tros element s , entre este , ltur dos pces dos g ramas 

de gr nde pr geçã e m ind t que inici 1 d "n" 

desenv lvimento , num unic m viment c ntinuad , de seus 
• 

tres grma e recurvament d pce d gram fin 1 ; em segui-

d "e" a.t cadG inicialmente de cima p ra baix para subin-

d entã p getar • pce retr ceder p·· ra acender. :formand 

"i" e "s" que p s e eu ultimo gr am pr get d par frem-



frente e depeis para traz , deve t mbem ser observad pr -

geç o do grama final do "n" final de" els n" . N express 

Carv lho entee utras car cteristicas p nt das pel 

tas devem ser c nst t d s s d is gram s verticais d "v" 

minuscul que n punho grafic de Mach d s~ gr fad de 

se-

f rma curva. dande i mpressã. de um uo" que n!.o fosse ter-

minado. Acresse inda que grafia do recib pcssue os mes-

mos tremorea e angul a da utentica. Aa asinaturas J•ão de 

Souza e Jolo Pereira, tem oert analogia cem grafia de Ma

chado, entretanto, nle of erece • a . peritoa base p ra ·um afir-

rnat:iva iate de ter sido ch do aut or dest s du • s s i n -

tu r Lui z Vieira , f i p•rem, pr dusid P r ut punh gr -

fie • d t as que encimam as sin t ur· s n s r cib ench n-

d cl d s 11G. 27", for pr duzi da pelo mesm unh 

gr afic que f 1si fi c u s qu tro f 1 d s t 1 es 1128-

1130-1121 e 66. Dign d referencia tanmem é fnl t de 

rdem cren 1 gi c entre as d t s e s numeres d s t 1 es , f 

te , j an tad n ini ci deste 1 ü d • - co CLUSOES- N d 

h vend bservar es perit c nc1uem • presente 1 ud 

da seguinte form : - s qu tre "G. 27 " de numeres 1128 , 1130, 

1121 e 066 t i veram seus c1 r s , manuscrit s 1apis , reen-

chid 1 punh gr fico de i Ribeir. cuj a autenti c se 

v~ f l s . 16 v .-17-18 des ute , que t bem é ut r d a d t 

que enci s ssinatura s d s recib s . ssinatur Nela n 

C valho , recib do G. 27- numero 1128 f i pr duzida el pu-

nh gr fie de rthur . chad , cuj autenti c e enc ntr 

f lhas 4S ,e 46 d s utos . As firm s constantes d s recib 

ss d s n s 11G. 27" 1130 e 1121 eacp~ itea tem f rte i ndici 

de terem sid pr dizidas , tambem pel o punh gr fi e de lach -

d , sem , entretan , p derem afir r . o reei c nstante 

do G. 27- •§.§ , f ram pr duzid s, digo, 066 , f i produzido p r • 

pesso de grafi n o primitiv , m s dis imul do e s peri-

t s entre s utenticas f rnecid s n enc ntr ram similitu-

de algu • Encerrando ssim present e ud s perit pen-

s o ter escl recid bund temente assunt - c nfr nt de 



de graf'i , umd is dií'icei n rte d s grande 

~_h%;, 
est!l'e /f' . 

Furs c- Osb•Pn, Ottolenghi e Lec rd, entret t , se cult.~ / 

ut rid de que preside inquerit c recer de qualquer e - &r é(c; 
c1 reciment s eri t s desde j se c 1 c disp si ç 

mesm .- Niter i , 26 de outubr de 1935. - ( ssinad )J sé 

ri Dup nt. E1cides artins de A1meid .- Vist .-26. 10.35-

( ssinado) F ri Jr.- Carimb cem s seguinte dizere :-

" Dep rtament P 1ici T.echnic d Est , d Ri .-G b . Direc-

t r" . • 

d . - Dep rt ment de P lici Technic .- Estad d Ri de 

J neiro . (1) .-Institut de identific çã e Est tistic •• 

L b r t ri . - P dr .- M i , dig , P drN .- eç de Ex e .-

(Nest felha s e ch col d s diver de p 1 -

vras c ntid s nas aut s de t mad de utentic s d inqueri-

t , anteriormente referid s , qu si t das tend 1 tr 

sinalad s c m ret rn s e etas em tint vermelh ).- Vis-

t - 26. 10. 35.- ( ssi nad ) Fari Jr. ) .- C rimbo c m s seguin

tes dizeres: 11 Dep rt mento P 1icia. Technic do Est . d Ri , 

G b . d Direct r" .- F lhas 76.- Rubric s .- Sá Pint .-- J .nu-

p nt.- E. A1meid .- Depart ent de Polici Techmic .- Est -

d d Ri de Janeiro.- ( 2).- Institut de Identi:f'icaçã e 

Est tistica.- L b r torio.- P drNo.- Peça de Exame.- (Ain

da nesta folha se acham coladas diversos pedaços de fetegr•

fia de palavras dos autos de tomnd de autentic s de inque

rite, anteriermente referid s, estandl as ditas palvr s c n

t ernadas com tinta vermelha e bem a sim CGm et s da mesma 

tinta).- Peças de exame t madas n G. 27 no 1128 c nfr nt -

d s c m s a.utent ic s f rnecid s p r Mari Ribeir , prov -

d fi e u mesm punh gr f ie .- Niter i , de de 1935.- J s 

Mari Dupont.- Vist - Faria Juni r . - Dir ect r d D. P. T.-

C rimb c m os s eguintes dizeres :" Dep tament lici Te-

chnic d Est. Rio.- G b . d Direct r .- s in-

t .-J . Dup nt .- E. 1meid .- Departament de 1ici Technic .-

Estad de Ri de Janeiro .- Instituto de Identific~ç- e E -

t tistic .- L b t ri .- drN .- P de Exame.- ( ind 



(Aind ne ta f 1h· está c 1 d s diversas f t grafi s de p -

1 vr s c ntida.s n s di vers aut s de t d de utentic 

d inquerit , anteri rmente referid , estand s p 1 vras 

e numer c ntorn d s c m risc de tint vermelh , bem 

ssim ssin 1adas c m set s da mesma tinta) .- eç s de ex

mes tomadas ne G. 27. n01128 confr ntad s c m s utentic s 

f rnecid s p r M ri Ribeir , evidenci d fie u me m pu

nh gr fie .- Niter i , de de 1935.- ( s sinade) J sé ari 

Dup nt.- Vist - F ri Juni r . - Diret r d D. P. T.- C rimb 

c m s seguintes dizere : "Depart rpen6e P lici Technic Est . 

d Hi , G b Direct r ."- 'Z8·- Rubric s- S int • J . 

Dup nt .- E. Almeid .- Dep t ent de lici Technic .

Est d d Ri de Janeir .- (4).- In titut de Identific 

e Estatiatic .- Labor tori .- dr o- Ne1 n C rv 1h (f -

t grafi ) Ne1s n C rv lh . -(f'ot grafia) . - eça de xune .-

C nfr nt entre padr f rnecid p r Arthur 1 chad - se

tas indicam as c r cteristicas marcanti simas que c nfir

mam serem s mesmo s punh s grafic s .- Niter i , de de 

1935.- ( ssin d ) Jos~ ari Dup nt .- Visto .- Fari Juni r . 

- Diret r d D. P. T.- Carimb c m seguintes dizeres : " De-

partament P 1ici Technica d Est . d Ri • G b . J.Jirect r 11 -

~===-~79_.- Rubric s- s1. int .- J . Dup nt.- E. 1meid .- ·~ 

Dep rt mJnt de P 1icia Technic . - Est do d Ri de Janeir -

I tituto de IdentificaçN• e Est tistic .- L b r t ri .-

J Pereir ( f togr fi ).-Padr .- Jo ereir .-( f t gra-

fi ). - eça de exame.- C nfr nt entre p dr f rnecid 

p r Arthur :Mach e recib deixad no G. 27 no 1130 mui-

t s p nt s sN marcantes p rem n ut ris· uma c ~irm 

ç .- Niteroi , de de 1935.- ( ssinad) Jo•~ Mari Dupont .

Visto- F ria Juni r .- Direct r do D •• T.- Carimbo c m os 

seguintes dizeres :" De artament 1ici T chnic Est . d 

Rio Gab Direct r . "- F lhas 80.- Rubrica.- S Pint . - J . Du

p nt . - E. 1meid . - De rtar1ent de P 1ici Techinic . - Es

tad d Ri d.e Janeir • - In ti tut de Identific çã e Est -

tistic .- L b rat ri .- J de Souz (f t grafi ) - P dr • 



udrã .- J l de Souz ( fot gr fi ).- ~ 
f r nt entre o padrã f rnecide por 

cib deix d n G. 27. no 1121, c m 

rthur Machad re-

e v rific d qu dr flv; 
anteri r h muit s p nt s emelhantes , nã utorisand p rem , 

um c nfir ç - .- Niter i de de 1935 . - ( ssinad ) J s 1:.1. i 

Dupont .- Vist .- Faria Juni r .- Direct r d D •• T.- C i b 

c m s seguinte dizere : "Dep tament P lici Technic 

d Est . d Rio G b . Direct r . "- F lhas 81.- Sá int • - ( CON-

CLUSAO)- C nclus- .- Em seguid f ço estes ut c nclu 

Terceir Deleg d uxiliar D ut r Ant nio Per ir Gest 1 

d que para. constar lavr este term .- Eu ( ssin do ) 1t -

ni Sá in , e criV<l escrevi .-

duza e l~gais ~e~f~·~~-vw~~~r~o~c~e~d~e~n~t~e~~e~x~am~e 

grafic retr . lantendo vr inelegivel).-

Remeta- se inquerit Sr. Dr. Deleg d da 2 • Regi 

lici 1 de Est ~ . - 26- 10- 35.- ( ssinado) Ant ni ereira 

GEstal .- (DATA) - s vinte e seis di s d mes de Outubr 

d an de mil n vi cent s e trint e cinc , em meu c rt ri 

me foram d d s estes aut s c m despach supr ; do que p r 

c nstar 1 vr este tenn • Eu Antoni ereir Gest 1 escriv 

o escrevi .- F lhas 81 v . - ( REf.TESoA) - R messa.- s vinte e 

eis di s d mes de Outubre de an õe mil n vicent s e trin-

t e cinc f ço remess presentes aut s Sr. Dr . Deleg d 

da 2 • egi· P licial , d que para c nst r 1 vr este ter

m • Eu ( ssinad ) nt ni• )á into , escrivã , escrevi .-

vinte e n ve di a mes de utubr de 

mil novicent s e trinta e cinc , em c rt ri da Delegaci 

recebi presente inquerite , de que lavr este term • 1 

(assinad ) Jos de Mirand Barcellos Sobral , escrivã es-

crevi .- ( CONCLUSAO)- C nclusã - E 1 g em seguida fa~ e tes 

ut s c nc luso a D ut r José Herdy Garchet , Delegado Re-
• 

gi nal , d que lavr este term • Eu (assinad ) J~s de ~ran-

da B rcell s Sobral , escriv- que escrevi .- C nclus s-

( DESPACHO) - C m rel at ri• em sep rad .- 24 de N v 0 • de 

1935.- ( ssinad ) J sé Herdy Garchet .-, digo , sep·rad . De 



De cc rd c m inci o . d rt . 534 d C dig Judiciari 

d Est d , f ç - se entreg p rte d trasl d d r cess , 

remettend -se este Ju tiç Public , bserv d s as f rm -

lid des , dige , bserv d s devid s f rm lid des . - 24- 11-

35.- ( ssinad ) J s~ Herdy G rchet . -,(~)- D ta.- As 

vinte e quatre dia de mes de Nevembre de mil nevicent s 

e trinta e cinc , em carterie me feram d de es presente 

aute , c m e deap che supra, d• que lavre este termo e deu 

f~. Eu ( a sinade )- J s~ de Miranda .Barcelles Sebral, es-

criVle que d tilegrafei.- (iate Felha 82.) - F•lh s 82v. 

- (~ADA)- Juntada.- A s vinte e seia di s de mes de N•

vembre de mil nevicente e trinta e cince, façe juntada a 

e tea aute de relateri• de Douter Delegade Regienal que 

adeante se segue, de que lavre e te terme e deu f~. EU (a -

inade) J• ~ de Miranda Barcellea Sebral , e criv • que e 

d tilegr fei.- Felha 83.- (BELAT RIO)- Relat rie.- uand 

• presente inquerite e inicieu, ji se p di , per uma ae

rie de circunatanci s que nes haviam chegado •• cenhecinlen

te, preciaar, maia eu menes, quaia s implicades direte 

na f lsificaç~• que ele pretendia eaclarecer. O n m de 

Mari Ribeire e Arthur Machaà j' apareciam come principais 

auterea da f lsificaçie d s documentos que nes f ram entre-

guea, re tanõe, embera, fec li ar e determin r co parti-

cip çãe des demai implic des n c se. A polic1 se entre

g u a e a taref , que t da se m streu inç da de dificuld -

de , e tendende- e a -n ss tivid de e cl reced ra p r va-
-ries me e • A preva que c lhem s s e, algurrnQ veze , a 

mais robust à possivei e n • deixam n espibite de que 

an lisk meticul samente a menor duvid quante 

lida.de d que nel transparecem env lvid • I • meam.e con

cluirr á Justiç , a quem vamos f zer remes a d s presente 

autea. O eenher e crivãe, por i s me m , ebservad s s f or

malidades legai ; dige, fermalid dea u u i , f ça remea a 

ao Exme. Sr. Dr. Fremeter Publice per intermedie de M. M. 

Juiz de Direite d Terceira V ra. -c mp , 26 de Nevembre de 



de 1935.- O Deleg do Regional a ( as inado) 

!:J. 
s~ Herdy Garchet. ~ 

- Folh 84- Rubrica, J . B. Sebr . - (CJlW'I;QAQ)- Certid - {; cjv 
Certifico que ne ta d ta c nclui e fiz entreg requeren- O 
te , por intermedio do eu bastante procur d r nesta cidade 

D ut r G stAe de Almei da Gr ç , • tr l ado de pres nte in

querito , conf rme f i determinado pele ex. Deleg de Regi• -

n 1, D utor J s~ Herdy G rchet em desp ch• de fe1h oi-

tent e d i de te inquerite . O ref rido é verd de e d u fé

Camp s , 17 de arçe de 1936. - O E criv e :( ssin do ) J sé 
I 

de] . B. Sebral .- (REMESSA)- Remess - Aes deae etei dlb d 

mes de Març de mil novicente e trinta e seis , em carterie 

f ç remessa deste ut D ut~r Pr m ter Publico desta 

C marc , per intermedie d • ~!. Juiz Criminal; d que 1 vre 

e te terme e d u fé . Eu ( ssin di ) J s de Jirand rcel-

1 s S bral , escriv • que o d t i l grafei .- Remetid - 17- 3-

1936 ~ - E nada mais e c ntinh em os ut do di t inque-

rito que cerri , conferi , e chei em tud muito c nf rme c m 

o preprie orig i nal que me reporte em meu p der e c torie , 

d que de tud d u fé . Cid de de Camp s d s it cazes , Es-

tad Cl ie de Janeiro , Republic d s Estad s Unid s de Br -

11, a desesete (17) di s d mes de d an de mil 

nevicent ' ~~ -
escriv • d sogund 

Regi 
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- O E R 'f I D J. Cl.J 1 O H1l ~ U ti<..: ÍL l C O t C -

Gr ver u Ld-verbu co~o ~bt iJO seGue : 

ventu~rio Clu 6Y Oficio , .. 1t bclitu de 1 v't · s 
..., 

"" ·;t.CI' i Vl O Civ l oucrcitl e rltus e-

i sentes dt · roveaorit. ... c.. s iauos , . s cri -

vro rivttivo do CiifuC e re<..:~torits c -

i..ÍI:' c.ne os , nc.tL ciit 1e e Cumtrct de 

' 
.Jt ueiru , 1)01' no 

-met ç~:. o lJt o r~ t lei etc .-

. - C E R 'T 

· lmentc que revend et, · eu e C CtltOtlO 0' 

mtri c..~.c cul pt , e1:1 cuc C: n.tor· L Ju··ti.:L u" lic · 

I e rcus ::rio Ribeiro , rt.tnr JtCLJ.< to , Cotnt. rc~ , u-

o Í!lÍZ , <.:1 illc .lb ir o i! ntel , '' t lu. e -

-JÍl' 1c lr· c (. Cone iç;_ o e ..L! nci'co uOLl'uS , ne es ... J. o-

hts dut. con t dem ncit. u teôr seg~inte: -Denul cit 

u .era duzen1:os e sctcntc.. e etc . romutorit ae Justi -

!t dé Comf; .CC. d.e C· u,b)OS . E:xccl nt iss it.lO j;;)enhor JOUt or 

Tu.iz de ircito d t rt Criwiu~ l. O promotor de Jnstiç;;; 
I 

ex r e leio nE" te Cot.Jtrcc , e< eu]::euhtuu.o uu· ct· < ttri - • 

~içoes do eu uinir1:crio , e btsetJo no in~ucrito JOli -



õ.O Oelorm 8 
~~" s-<? 

~0 x'o.)t , ~t.;• 
, , ".so 
~ Tabellião do 6· Officio ~ 

Ed1tl 1o do Fo1•u~n- Fone 1Sa9 
Campos - Estado do Rio ... 

lici·l i cluso , vtm portntc S:JSSt.: l':xco.L nci~, ~tc1nvn-

trio .. Ubeiro e .. · rthur t.ch,do , dcvil·mcute qua-

.os t: iol.t·,s trese (.; clnco~ntt o w:l , reGlectivt -

n m te , J, n t o n i 0 La t n ' r o i'n i z , d o "'::H t l 1 o de ,.. in<. o G e r<:. e s , 

:1t .eo)uluitH: .. fi w·y (C·r.Jpo" -Ct rtngolc.) , rc iue nt-c ;/ 

1l bert o '1 o rrc s nuu(:;ro cento · e q ut :r:ent t e 11ove , c1üle 

'.Ubeiro irt1entel , 1lu.1inen e , com tO.ZGF.Jote Ln s 

o e vinte e ~;:;oto , ·v.<ldeJllil· Vh:il't C< Conceiçru , l'luui -

wn' o , cow v1nte e ur.J tnos de idt. o , 11 r< xeiro 1t • • eo-

uldit :; 1 ~ 
ente i..t rut " L l'CCl i.. ... lo -

I 

i~no , nw.JC:ro oitentl.. e um , et. Gw .. rulhu , setiwo cist1·i 

o , e :i.J'rcncisc Soare::. , uubew o.e.,te EstA.u.o , cvr.J ezeno 

C LUOS , oltL.iro , jon1Ll.:Íírv , 11ortuor no lilo,JetJ:u du-

s ~...t Lir H "'<..l'tngul. .. , GutrL.l os , - t!wtivtndo a denun-

'Ü us t.too delit:Lusos seguirne , ci e JtSst 

t-r do < cÔrdo co1. o urc v n<.l~uel.Le in ucrito ; EtoJ oZ-

008 Ur Cnt;eu , J;H.ll' ],Jl'OVêr , sobrctu J 1 l. n ce 'i~lt CO 

m is prementes dos seus emprcu~du~ . ' ~~olold.ut til-

;_y cost u L ~~iti~ boletins , obedbccndu L w~ ou lo -

un üo rr,1e , UHnm.l., do }..Je h t.'b.co v ü ;C: o "G . intc e sete " 

boletins osseb deno Jim cu)S 11 c.Lc p;: <.montou , .... 
OL quo e s· o;_. o 

·teml,idus nts <:. encir 
1 

u· . cn·.çÕe•· , sem Ll'~nsito ele 

Cout< dpri· d· ·e 'erl <. er.1p re z ferroviL.rlc.. . . .Jur~...nte o ... 

me:;? de ti o ul "Li .Jo , ou sej' , do cno de 1nil lWVt.ccntos · 

e t~1,ntt. e çin?O , <.Juc:tro , .lJG o .JE::Oul. , cte•EJe "ooi~.;;tirH:J" , 

cuco , oeiG e trinit e I " os que se veeu t lOllttS, w:: tro . . .. ' 

s is r 1 , rc~~ntLnuo u 1 tott .. " 
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UDtrocE:ntos 1·eis (5vJ:W400) , - rortm pt os to JOl:tt do-

s , IJelo .judtutc C[· J:..tt.tç:o do d,co , tlt~rcte Co.ws 

C e r t o l i<. , E\ o · L z e r v e r ir i c :. (; Z' u c os tu e i r ú -

doo boJ.etin· , 1oi ci1·1 tele cttcnçZ:o de J.J<: tyetc J.tr'" o -

. , 
1u1 ero bc i:xu o. ol ti,lE i. CÍIJi re.L c r ido< , qU< ( 0 J t -

-onCÁu t u J n ':s't o u8 Otliti o .t.Jelo -

- -o ue v·m:po<· - UtrLnLol· . e.uu!,.;.~.Üllçu:; , u~..· o 

<.:.quel .LlArlCiO{l<:riu t.o ::.,cu Ch e , u •· ,ent. L . -

dittS tS8ÍDttl.trtó • .ueVC:.<lO O Ci O é.O COlH'O.i. .. llJntO L O-

licü , in·t[ rou.-se o lULUcrito ju.ino , to liJ.J u LUtl -

rov< lo nue , ftp < cÔrdo cor1 o emmcü r o Antunio 

.0iniz , o den~.~nci · :; :.. 1:· o .d ue i:ru , t l~r.J l ~ u -

JlLS ol!H S e é. gt l!lullt L dVt:L'SUB c J};•T~,;g<. LOU 

Lepollint , o nu cro e i~s e eletivo tr· 1tllo , Ei-

_... 1 s i í' i c ou , c o 1.1 o t u . i 1 i o o de n L n c i<. o ~ · t·h u r <.. -

o , ob bvll!tins e tc.L e;r.to d(; oü1·.., y_uLtro, cinao 

~.: t r in t:. e u eis , l.'L 'i' t. . 06 'Y,.UL c. I .d.. Í.L i . r LS "s 

t s } in ... t un s , o . e n ~ n c ü d u • L c H. c o c .. mE c b u it r e c e u c r <.: s 

e11tre elles , ... '-1c , EJS e 

tl.(.: ltr::. eu <.laO de. ·eL trti.Licivb ou.t.r 1s p· H oUS;Ie-

l1E;l1'C.l' < VÔC 1é OS lU1CÍODé..l'iOo J..l<-t,é.C.On.-· , !ll.~.UZÍUX. -

L.~toL < enutno e · u!eri· J ll'- ., si ilícito 1ovcito . -

ol ~it b , ou~roL·~ ri·m si -

, elo 
I 

sü'ictdos , Jt Je lu11L-t tl.t<.. , o ~ue , l)Or c ' rto ,-

or:.ortun<. 
, 

ente rc tyun rt . e r i .L 1 c ou.-:;: e , t'-

r.w 1.0 in ueritu , 4.ue o de. unciL o J cllilEH" 11.) iro i 1er-

+ 
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J imcn 1-e 1 , r e c e bem o, , C. l.lt i s , itnJ."'O 
-, .: ' • t • 

tncic. r 
·.I' 

t ti Vt. S <-

di· a de scrv1ço 011 quE. , cnt ·c.-t:.tnto , u2'o cJ.·tb lht~rt. , ,lc 
• • .. t • • ' 

vtvt. o excesf3o ·os cnunc.;ü' ou .... iniz e· '"'rio ~beiro , 

recc. üen o unw J. 1·te , die:o, u,,c iru , 'icu1C.Ly cun u.:.: :; r-

te 11' . <. si. A 

·1. · , c o .JC> .u c ve , 
,.. 

UIYJ .L t.!r:I.'ci to L cordu e,_ntre 

"" us eu ( 1 enL~nci<. os , nto Le J.'o en.o Lei:tr <e reconhecer 

L inteuçL.o Ltolosc.. . c J. cl iles , poisd1ue er,tt. !t zi· t. en-

tret· dot. e)ece"sos recebi.us , UllÍ'Lt vez , e lo tr s -

liscretos , r.: r<:. tt.c o• r o loct.l onc.c tn IX L.VL .. outros 

... , ( omH:nhc'ros , cano o prqprio chilcs rco 'IC[::. J.olh""s 

inte e aeis) . Locupl t<vt 1- c , ois , co ... .t.ejLizo 
I 

~ailvny . ~u.:nco ur· curou J ÍlL_.uerito , ·~,;; nto o 

.. trio Riu< iro , comJ o .. cnurwit o ~·r1ur .tclt-

O , lOI''lll é.., Ct,S~ .e Jrlcte oilVi.. , UI t 't:J.tut:H.ut.~ , t CJ.UC. J 

~ . nos lute' tere ittv<. . , 1J· rt ~ m. t 1 c t. v i es 

cu n t ~c e 1· • ,. v..:.. fl tu L o v de nu n c i 1. 'L os 't t 1 u em i r :i e 1 < 1 d c:. C o n 

(;< 
I e ) mi nove centO' e trit tL. e .w .. L r o e e J J. ril de 

mil 110 ecen-co e t :ri nt <. t' C i1 CO 1 o j:ol' i ,JU i J.'U 
1 e L G: 

"" lli. o J:llCC.lUi.LU , U.1.t i JO , - r c c.:,, 1 l;! "t I , i..J I.; O' I (., ' t i~ ' lt.J-

tt nci · s ... 
<.fiA l! m. o (;J.'i. I I VÍ<.lL' e r .• u C!~ I) [vi -' .1. 

entl'9E.rL<es Lo -.lc1 ncit o • rio i c ir . J!Jles 1 :"v tt.enc:t-

l'i.: 
h: CC) icttt , 

~ u t ·vcosem avo v idJ 1' .J..Jeo ol.dit•í.. es t 
I iJ. ortt.n-

h s , c o mo e v i a1 :t. L z r> r . u e r c. i z c r , l. , r o y · it L'· r J- < e e 

iin 1olru tollcio , "" 
0J.'C,.UC d:i!llC:.LrO l Uf,: !1":.0 l!LL. J,Jer,t ,lJCi' 
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-1<. o p o r (;c r o 1 t s ... v lh< :::. , Jto ul.· es 

"erro 11 t ivv~se rel>Ltltr o r~..: u 1 ;l'O c c~... í !lCl•tO criuuno 

o' 'le ver _ue u cenunci.:·,or..,- ~rio ~ibe iru , .Ar-c1 ur 

-d e .i.n tonio CL.nü o .lJiníz nc idi tu ! L. 3< L yl. v 

LO trescnto: c trintt c GJitv , <.. í.." gl't .1. o qu il to , . cor.l JirH.-

elo cotJ o crLi o uzento::. c cincoen <...e lt ... , o ctenun-

tJL d.; é. rti i.) t:rcs~nto:s c t.rin t r..; UTD tl'L wH .LO IJl'Íilleir 

c o .enuncit .o cl ilc' 

trescn r, o trilt ... c uit.J .J:.'Ll'<.. J..'í o c~UdJto , e duze..ntos 

, c i n c o c n t< c o i t u , c 01.1 u i n t do (, c u r. u . <.. r L i c o v i u t e e UJ.l 

-Jri.~ irJ ,- to •os dt vo1 s~li t .~co <. eis e 

n~ C f :i r .. i c ( ecr~..--co nu ....... ro viute e dois . i:l- duzen-

t.O e tr "'C l.c llUi t 'LC ue eze .. bro 'e .il novecentos 

tri i U:. c oJi \ ...,en ,O.lU C 1 e . .1.'Clc;. '-jL J 
1

1L ldeJ ir e •l" r -I I 

i&CO t in\. LL ... lC.:.Vi...L c c ntt u trti o 'L:ces utoo o -
l" o ~ri 1eir· c;. t me • .tJ' (.;u!l ollú i... to . · ul' 

Lu o o que , contr:... ele~, se o e:r·ecl. ' "'rost.ntc d nunci · 

r s ert r~o·~'bi li.. c < .. 1llH.l prov:. t , c r u r -ce -

d ili encL.s L .. g t s ind is1JC11S i...VCJ. t ' fur -

d.' v u 1 J.J • , u u e r· v L -~. · 

quL t .; .. o de mnci:.. .. cuiles ~lbeiro irnent:el ,-

Le el0 i... u ... • ,.eze.,~,;t t.n uf:;l , O' pre ceitou uo Uo .lt:,O d e 

ono1eu , ·' , tcs tert..-.> , J.. . JI . e' tt c o · rl'-1 .eritu ju.11to .-

. ~~reri llCt to . C<:r~J: os , virH e oito ~..~. c u. rço e il no -

ecert,)S e trin\..t e 'oi • Gut r< C, • c Al.;uqu~.::rt.uc Suuto 

ri r.Jei -
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illlo , ~ut , .o"' ~ert·ei -

· u: I''tlnu'· . 'e u1·1 ·· •. - J oi:' o . ..-um in.,ue"" ort -t'uS , :uln?.e , út!J • .... ... ..... 

ru.< dos ..Y n cs nur:H;;ro trec(.; , ' orçeirt : - .t ~r.1e ' ... eixci -

... I t ..,'; "' ~ l , '7. I 1 LÁ<- , J )<-. 1 .... ;,~ ~..~.o ~h..... n .. nut .• cro c yt 1-ru . -

, . t 
rtt - .Tuf..~.;; ;cyr ...,rel u ... , uiz 0 .. L l nwne -

1· o E e i"' . u ... ntt - .t Yl· un o J.ileu 'L lL:rio t· ~· 1lvt , rue do 

ut 1·:o nUt.'tero qu· torse . ..>O:~.t.c. :- t .J. :. yc~e GotJes - on1.cdro , -

ru<.. viute e ~u tru de L tiu uwJcru quttorze .-· e~..i.w : - .r 

1 v< , 1' u · ~ • .1 c .1: i c u t c h· tl o n Ut. e ... u o i :;; . , 1 t t v L : -

-üt O de •J UZL. . ,U ... o r:r:ei os r LÁ t ... ru cct o e quln-

::;c ' e .J rt.:. r or • i .L 1:.01 • L CL • o , venidt 

qu.it zc c e nvvetll.JIJ , tr ·rJeL1tu uczec~.::lr; . '.oats .e:..c 

c1 Lt , •• tyor . - 1ES L C 0 :-~c c:"';~Jo · · e1 11 ci·. J . , desit:,n 

-O w~.::nllUl' J!.J' crivt u dt e ll Olt <.rt o inic i o !tO su.m<rio , 

cit"do os enunc i ; io;,;, , ii.H i Lm L t s 'te::, L e :JUJ L s • c i en 

te o ou to r rouot. o r e J u et i çt . ..o.Je i v o wut ores -

~ r m<...tw o le s c uncellou e Jo t 10 JYrc E.; os trt"us ... t c, u 

e:;~ te 1ed.i c o - :psycholoL i co e J (d. t. Ot. 1uo no 1.1enur J- CH i 

.t.l o i J e 1J r ~ r t 1:. •l o o o I :co n i s iJ o 1 G t! t 1 . C.: c. 1,1 J o VlUtC C 

o i to/ tr~is/ trint~ e ~el~ . . crrelr· il t v . - .... . .. LlJ 

:.:~e c uut innt e .1 t c er1uuc it. t QUi ue1.1 m llG lm ,n ~..e trcus c r· -

!J r e s n t e c c r t Ht [ u q u e s o · c L in t e i .L u. ~.;; n t e -

c Jnr or ~.e "' origi l:l exis 1.. etr~..e L.1.0' ... uc i:::l ·oq,ut.l Je ~e -

port o orn teu poter e ccrtorio au qu~ c , ' L'êJ 
u 1e . - .u.u , ~ 

• ~-~ 
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LEOPOLDINA RAILWAY 

A. a Portaria de fls., d -se soiencia os de-

mais membros p ra installação d sta no ia 

7 o corrente mez. 

Rio de 25 de Agosto de 1936. 

OERTID O 

Aos 5 dias o mez de Agosto do anno de 1936, certifico 

e ou é que ei conhecimento aos demais membros a Commis

são doe termos da Fartaria de fls. 2 e do des acho supra. 

o que, para constar, eu, Manoel .ugusto Vaz Junior, eore

tario da Commiasão, servindo de escrivão, dactylographei 

e e ta certidão em quatro J ias de egual teor, aue suba crevo, 

~· ?w:zk :Pi ~( I 

~J--/ F// f./~ 

p~~ 



LEOf'OLDINA RAILWAV 

CO'MM:I !} O DE INQ.UERITO ADM:I HSTRATIVO 

ACTA DE IiSTALLAQ O 

t;J] 
Aos 27 dias do mez de oeto do anno de 1936, em eua ea-

la, situada no primeiro andar do Escriptorio Central da The 

Leopoldina. Railway Company, Limi ted, em Barão de :r..ra.uá, á Ave

nida Francisco icalho, nesta Capital Federal, reuniu-se a 

ommissão de Inquerito dministrativo nomeada pela Portaria 

do senhor Director Gerente, datad~ de 25 do corrente mez, 

constituída dos infra assignados: Dr. :roão Pereira etto, 

Manoel Cordeiro Muniz e Mano 1 ugusto Vaz Junior, respecti-

vamente, come Presidente, Vice-Presidente e Secretario, em 

obediencta ás Instruoçõea do Conselho Nacional do rabalho, 

com o fim de instaurar inquerito administrativo para , urar 

os factos escriptos na. referidf& Portaria, segundo a qual, 

conforme correspondencia. trocada com as Reparti Ões do Trafe

go e da !Jontadoria, foram apresentados ao ajudante do agente 

da esta ão de Campos Passageiros, Lafayette onteiro, para 

pagamento, os seguintes boletins G.27: ç 1.121, emittido em 

22-5-935, correspondente ao mesmo mez de Maio, preparado por 

A.Reis e firmado por A.Diniz, pela importancia de +22$000,em 

favor de :roão de ouza; NO 1.128, emittido em 10-5-935, refe· 

rente ao alludido mez, preparado por • raujo e asei nado po 

D. [oraes, pela quantia. de '114$000, em favor de els on f)a.rva-

lho; e NO 1.130, ta.mb m de 10-5 ... 935, correspondente ao men

cionado ~z, preparado por M.Araujo e firmado por D.Mor es, 

pela importancia de 114 000, em avor de :roão Pereira, sendo 

seus pagamentos effeotuados em 27, 11 e 20 de l~io, respecrti~ 

vamente, oonteoe que o ajudante Lafayette onteiro, depois 

de haver pago o boletim nQ 1.121, o ultimo que lhe foi apre

sentado, desconfiou de sua authenticidade, procurando por 
• isto syndicar a respeito. Da syndicancia levada a effeito, 

resultou fioar constatada. a falsificação da firma • iniz, 

abreviatura e Antonio Leandro iniz, a.lmoxarife de 3a.alasse 
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em ~ampos Cargas, pelo que a. C:ompanhie. levou o facto ao 

!}) 
<tonhe- t 

cimento da Delegacia Regional de Campos, afim de ue ficasse ~ 

poa i tivado ClUal ou «uaea o a responsavaie. o inquerito poli- (j-J '( 
oi.al, segundo traslado annexo, foram ouvidos: 7aldemir Vieira 

da ~oncei~ão, graxeiro de 3a.olasse; Joaquim ilva Gordo Fi-

lho, trabalhador do lmoxarifado; Olivier aulino da Silva, 

empregado da Looomo •ão; José Leandro Diniz, agente da estação 

de Ca.mpos Passageiros; João omingues de Moraes, chefe das of

ficina.s da Locamo -s·ii.o em Campos Ca.rangola; Hermes Teixeira, 

trabalhador de Locomoção; José cyr reitas, trabalhador do 

Almoxarifado; Mario Ribeiro, escrevente do Almoxarifado em 

Campos Carangola; aymundo Eleuterio da Silva, inspector de 

looom.otiva.s; Franoisao Cruz, empregado desta Companhia.;Aahi-

les Ribeiro Pimentel, ex-empregado desta Companhia e aotual

mente eleatriaista em Campos; elson Carvalho, trabalhador do 

Almoxarifado; João e ouza, ex-trabalha or do lmoxarifado; 

i.l ton Machado, ex-empreoa o do · lmoxarifa.do; Lafayette omea 

!onteiro, ajudante a esta ão de 0ampos assageiroa; ranaisco 

oarea, trabalha.dor do lmoxa.rifado; Ar ete ilva, domestica,1 

residente em Campos; Arthur Ma~hado, empregado desta Compa

nhia; tanoel Baptista omes, operaria; anoel erre ra, fo

guista a Locomo~ão; Tielarmindo ibeiro, ferroviario; e Alzi

ra Venancio, domeastioa., residente em Ca.mpoa. a aonform.idade 

do exame pericial proaedido pelo Departamento da Policia Te

chnica do Estado do Rio, os reeponsaveie pela falsifica ão 

doa boletins no inicio citados são Mario Ribeiro e rthur Ma

ahado. ~oncluid o o inquerito policial e enviado á Justiça, o 

representante do Ministerio Publiao offereceu denunaia ~ontra 

Antonio Leandro iniz, Aahilea Ribeiro Pimentel, aldemir Vi-

eira da Con~ei ção, Francisco Soares, Ma.rio Ribeiro e rthur 

Machado, conforme se vê da o rtidão datada de 16 de Maio do 

aorr nte anno, que acompanha esta Portaria. Dos denuncià.dos 

apenas llario Ri beiro e Antonio Leandro iniz: contam mais de 

10 annos de servi o nesta Companhia, donde a neceesi ade do 
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in uerito administrativo, consoante estabelece o art. 53 do 

Decreto na 20.465, de 1 de Outubro de 1931, n~dificado pelo 

de nQ 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932. Isto posto: Consi-

derando que contra Mario Ribeiro ha diversos depoimentos af-

firmando que o mesmo costumava augmentar horas e dias de ser

viço nas folhas de pagamento e boletins G.27 para depois rece

ber dos beneficiados as importancias correspondentes ao tempo 

majorado e não trabalhado, como se vê das declara Ões os pro

prios beneficiados ~ aldemir Yieira da Conceição, Achiles Ri

beiro Pimentel e Francisco oares; t;onsiderando ainda que, 

quanto ao mesmo Uario Rib iro, o exame pericial procedido pelo 

Departamento da Policia Technica conclue pela sua responsabi

lidade na emissão dos boletins G.27 nrs. o66, 1.121, 1.128 e 

1.130, dos Quaee preencheu os claros e as datas que encimam 

I as assign turaa dos recibos firmados nos questionados bole

tine ; Considerando, ~demais, que, segundo o epoimento dates

temunha Ar ete Silva, o mencionado ario Ribeiro procurou-a, 

na occasião em que a Policia diligenciava a feitura do inque

rito para apurar quaes os responsaveis na emissão doe boletin~, 

para pedir sua proteação, de vez que estava envolvido no cita

do ca.so; t1onsiderando, por outro lado, que J"oão de Souza e I 
eleon ~a.rvalho, em nome os quaes foram emi ttidos os boletins 

no 1.121 por 122 000 e nQ 1.128 por 114 000, respectivamente, 

negaram houvessem recebido, no mez de [ai.o e 1935, qualquer 

quantia por meio de boletins, sendo de notar que nio foi en

contrado ~oão ereira, em favor de quem foi extrahido o bole

tim nQ 1.130 por 114$000; Considerando que contra Antonio Le

andro Diniz, A.lmoxarife de 3a.classe e '1hefe de ecção do Al

moxarifado em Campos Carangola, no correr do inquerito poli

cial bouve accusa Ões de ter o mesmo majorado, por vezes, fo-

lhas de pagamento e boletins .27 com dias não trabalhados 

elos beneficiados, que, ap6a o recebimento das importanclas. 

totaee consignadas nas folhas e boletins assim preparados, 

restituiaJll a iniz as quantias correspondentes ás majorações 
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or elle f itas, conforme se evidencia das declara ~ões pres-

tadas por Raymundo Eleuterio da ilva, Francisco Cruz e Achi~.t . .[h 
les ib iro Pimentel; Consideran o ue o apresentante do Mi:(/ 
nisterio Publico off rec u denuncia não só contra ario Ri-

beiro e An enio Leandro Diniz mas tambem contra chiles Ri-

beiro imentel, aldemir Vieira da Concei ão, Francisco Soa-

res e Arthur Machado, este. pontado pelos per i tos do Departa-

mente da Policia Technica como o autor da aseignatura elson 

~arvalho no boletim T.27 nc 1.128; Considerando que, mesmo 

provadas as faltas e evidencia os os seus autores pelo inque

rito policial, & jurispru encia asaente . do Conselho ~acional 

do Trabalho a exi ncia do inquerito a minietrativo para os 

empregados com maia de 10 a.nnos e serviço, o ue occorre com 

Mario Ri beiro e Anbonio Leandro iniz, et r mino a instauro.

ão do in orito dministrativo. Tendo reeentes as folhas de 

antecedentes e os certificados de tempo de serviço doe accu

eados Mario Ribeiro e Antonio Le ndro iniz, o traslado e a 

certidão já r feridos, o senhor Presidente declara install da 

a Commiersão e designa o dia 10 de CJetembro p.futuro, ás 9 ho-

ras a.m., na esta ão de C os, no Eet do do Rio de Janeiro, 

para serem ouvidos os accueadoe, si não reveis, por si ou as-

sistidos por seus advogados ou pelo advogado ou pelo repre-

sentante do syndicato da classe a que pertencerem, e serem, 

tambem, ouvidas as te s temunh e de accusação arroladas na or

taria e fls. 2, ordenando a ex edi ão ]e todas as intima Ões 

necessarias. o que, para constar, eu, ahoel Augusto Vaz Ju-

nior, ecretario raphei es ta acta em 

quatro vias de e ual teor, com os e-

mais membros da Commis são •·'-"í~~~~f./.~f.e~===~7'--fAW~~r_:_-
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Aos 28 dias do mez de Agosto do a.nno de 1936, certifico~ J/
e dou fé que e2CJ?edi intima ~ ões a.os accusadoe e notificaçÕes 

ás tes temunhaa par , comparecer m perante a Commiseão, afim 

de prestarem suas declarações e seus de cimentos, no dia lO 

de etembro p .futuro, ás 9 horas a.m. , na esta ·ão de Campos, 

no Estado do Rio de Janeiro. Do que, para constar, eu, 

noel ugusto Yaz Junior, ec-r tario da Commieaão, servindo 

de escrivão, daotylographei esta certidão em u.aah ro vias de 

egual teor, que subecrevo,~Tk 7 ~. 
7 I 

JUNTADA 

Aos 8 dias do mez de Setembro do anno de 1936, junto a 

e~te~ autos as segundas vias das intimações e das notifica

ções dirigidas aos acausadoe e testemunhas, que adiante se 

vêem. Do qua, para constar, eu, Manoel Augusto Vaze Junior, 

Secretario da Commissão, servindo de escrivão, dactylogra

phei ·este termo em quatro viaS" de egual teor, que subsere.vo, 

.??/~ 1?---4- -I; ~· 
7 ? 
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COKKISSlO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO~ 

J?elo 

INT!KA~O \-~~ 
presente instrumento, fio o eenhor~RIO RIBEIRO 

timado, sob pena d r .evelia, oomp re·o r no cU 10 de Setem-

bro p.futuro, ás 9 horas .m., na est ção de C mpos, no Estado 

do Rio de J neiro, podendo acompanhar-se de seu dvog do ou 
I 

ser assistido p lo adTogado ou pelo repr sent nte do eyndio to 

da alasse qu pertencer, para, per nte Oommissão de Inque-

ri to Administr ti vo da The Leopoldin R ilway Comp ny ,Limi.ted, 

prestar declara ções no inquerito administr tivo instaurado em 

virtude da Port ria de 2' do fluente mez, do senhor Direotor 

Gerente, segundo qu 1, "conforme oorreapondencia troo da com 

aa Reparti ções do Trafego e d Contador! , foram presentados 

o jud nte do agente d estação de Campos J? saageiroe, Lafa

yette Monteiro, para pagamento, os seguintes boletins G.27a NQ 

1.121, emittido em 22-5-935 , correspondente ao mesmo mez de 

M io, preparado por A.Reis e firmado por A. iniz, pela impor

tanoia de 122 000, em f vor de João de Souza; ND 1.128, emit

tido em 10-5-935, referente ao lludido mez, preparado por • 

Araujo e assignado por D.Moraes, pela quantia de 114 000, em 

f vor de Nelson Carv lhoa e D 1.130, tambem de 10-5-935, cor-

respondente ao mencionado mez, prep rado por .Araujo e firma

do por D. r es, pela importanoia de 114 000, em favor de João 

Pereira, sendo seus pagamentos effectuados em 27, 11 e 20 de 

Maio, respectivamente. Acontece que o ajudante Lafayette Mon

teiro, de pois de haver pago o boletim no 1.121, o ultimo que 

lhe foi presentado, desconfiou de sua authentio1dade, procu

rando por isto syndioar a respeito. D ayndioanoia levada a 

effeito, resultou fioar constatada falsifioaçio d firm A. 

D-tniz, abreviatura de Antonio Le ndro Diniz, lmoxarife de 3a. 

alasse em Campos Cargas, pelo que a Oompanh1 levou o f oto ao 

oonheoimento da Delegao! Regional de Campos, fim de que fi

oasae pos1tivado qual ou quaes os responsaveis. No inquerito 
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polioi l, segundo tr e1 do nnexo, foram ouvidos1 

e ir da Conceiç ... o, 1' eiro de 3 .clasa J Joaquim 

~ 
aldemir Vi-~ 
ilv 

ilho, tr balh dor do lmox r1f do; Olivier F ulino d ilvla f? 
empreg do d Loco ·o ; Jo é Leandro 1niz, gente d ost ção 

de Campos a geiros; Jo ... o Do in ues de or e , chefe d s ot-

ficinas da Locomoção em C pos C rme Teixeira,tra-

b lhador d Locomoção; José oyr · raita , tr b lh dor do lmo-

xarif doa ario Ribeiro, eacr vente do l'llox rifado e pos 

Carangola; Raymundo Eleu.t rio d Silva, in peotor d locomoti

vas a Fr noisoo Cruz, empreg do data Companhi J ohiles Ribei

ro Pimentel, ex-empregado dest Companh1 e ctu lmente ele

otrioiat em O mpoa; elaon C rv1ho, tr b lh dor do Al oxari

.f do; J'o ... o de Souz , ex- trab lh dor do Almoxarif do J Nil ton 

ach do, e:x-empr g do do lmo:x rifado J L fayette Gomes :M:ontei-

ro, ajudante d estaç ... o de mpos P se geiroSJ Francisco oa-

res, tr balb dor do 1 :x rif do; Arlete i1v , do estica, re-

sidente em C pos; Arthur ohado, empregado dest omp nhia; 

Y noel B pt1 t Gomes, operarioJ noel erreir , fo uiata d 

Locomo ção; Be1arm1ndo Ribeiro, ferrov1 rio; e lzir Venanoio, 

domestica, residente em Campos. a oontormid de o ex per i .-

oial procedido pelo Dep rtamento da olioia T ohni do E ta.do 

do Rio, os reapons vais pel fa1sifio ção do boletins no ini

cio citados são Mario Ribeiro e Arthur Iaohad • onoluido o 

inqueri to po1io1 1 e envi do ,á J'u tiç , o repre ent nte do 1-

niaterio Publico oftereoeu denunoi oontr Antonio J~eandro Di

niz, oh11e Ribeiro iment 1, aldemir ieir da Oonoeiç·o, 

F~anoiaco oare · , ario Ribeiro e rthur ohado, conforme se 

• da o rti ão d t d d 16 de io do corrente anno, ue 

aoomp nh est Port ri • Dos denunoi do pen s rio Ribeiro 

e Antonio Leandro Diniz cont m mais de lO nnos de ser i o 

nest Co p nhi , donde neo s 1d d do inqu rito administra

tivo, oonso nte eatabeleoe o rt. ~3 do Decreto no 20.465; de 

1 de Outubro de 1931, modifio do pelo do na 21.081, de 24 de 

Fevereiro de 1932. !ato posto: Considerando que oontr Mario 
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Ribeiro ha diversos depoimento aftir 

& 
ndo quo o moamo ooetu- ~ 

mava ugmentar horas e dias de serviço nas folh s de pag ento 

e tmpo.Jf {2p; 
lh do, (/ 

e boletins G.27 para depois receber do benefioi do 

tanoi s oorre pondentes ao tempo 111 jor do 

como se v das d cl r çõ s do pro prio b n f'ioiado aldemir 

Vieir da Conoetç•o, Aohtle Ribeiro Pi entel e Franoisoo So -

rea ; Considerando ainda que, quanto o esmo · rio Ribeiro, o 

ex e perici 1 procedido pelo Dep rt nto d olioi Techniaa 

oonc1u pel eu r ·esponsabi11dade n e i ão do boletins G .27 

nra. 066, 1.121, 1.128 e 1.130, dos quaes preencheu os olaros 

e s d ta que enai a eaign tur s doa recibo fir dos 

nos queetion dos boletins, Conaid r ando, ade que, segundo 

o depoimento d teste unha Arlete Sil , o menoion do rio 

Ribeiro procurou-a, n ooo sião em que a Polio1 dilig noi v 

feitura do inquertto para apur r quaes os respons veia na 

emissão dos boletins, p r pedir su protec ção , de vez que ee

t va envo vtdo no citado oa OJ Ooneider ndo, por outro lado, 

que João de Souz . Nelson C rv lho, e nome do quaee for 

emtttido os boletins na 1.121 por 122 000 e n 1.128 por 

114 000, respeotivament , negaram houvessem recebido, no mez 

de aio de 193S, qualquer qu ntt por meto de boletin · , sendo 

de notar que n~o foi enoontr do João Pereir , em favor de qu ~ 

foi extrahtdo o bolet m na 1.130 por 114 OOOJ Considerando que 

contra Antonio Leandro Diniz, Almoxari:f de 3a.olaase e Chefe 

de Seo ção do Almoxari1' do em Campos Carangol , no correr do 

1nquerito polio1 1 houve ... ooueaçoes de t r o esmo majorado, 

por vezes, folhas d· pagamento e boletin G .27 com di e não 

tr b lh doa pelos bene:fio1 dos, que, pds o recebim nto d 

importanoias totaee oonsign das nas folhas e boletins assim 

prepar doa, restituiam a Diniz s quantias oorrespondent a áe 

majorações por elle feitas, conforme se evidenai das deolar • 

qõo _ preet das por R undo Kleuterio d 
.. 

· i l v , Fr na 1 ao ruz 

e Aohile Ribeiro .Pimentel; Oon iderando que o Represent nte 

do inisterio blico oftereceu denunoi não só oontra ario 
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!!;, 
Ribeiro e Antonio Leandro Diniz mas tamb contra Aohile Ri- t 

Conoet ão, r no! oo Soa-beiro imentel, aldem1r Vieira d 

ree e Arthur c h o, este pont do elo perito o Depart Jbj 
m nto da. olioia eohnio co o o utor d ·tgn tur ele on 

Carvalho no boleti G. 27 nQ 1.128, Consider ndo ue, mesmo 

prov d e f lt e vià notados o u utores p lo in ue-

rito polici 1, ' jurisprudenci ente do ons lho aoional 

do Tr b lho exig noi do in uerito dministr tivo par os 

empr g do oom i de lO annos de e rviço, o q~e oooorre oo 

rio Rib tro e ntonto Le ndro Diniz, determino 

do inquerito admint · tr ttvo". 

oommin ção d meam pen , p r 

to ndo, t bem, intimado, sob 

no m o dia 

loo 1, ao depoim nto da testemunh e de oo*s ç-o, L f yett 

Gomes onteiro, Ajudante da est ç-o de O Jnpos se iros,re-

stdente 'rua 24 de aio. nct 14, em O poa; ntonio · rummond 

ai , Interventor da Oont ori , residente á rua do oramento 

na 30, em Campos; Joio Dominguea de Kor os, Chefe das Offici

na de Campo C rangola, residente á rua dos Bondes na 13, em 

poe; Ray ndo Eleuterio da Silva, In peotor d Locomotivas, 

r esidente ~ ru do B rio na 14, m C ~o J Nelson rvalho, 

tr ~alh dor do Almoxarifado, resident ru do Vieir ~g !)O, 

em O mpos~ Jo-o de Souz , operario, re iden ' l~ua dos Fer .. 

reira no 115, em Campos; e Arlet Bilv , dome tioa, resid nte 

l rua Amerioo Maohado na 2. em Campos. Fi cando, outroe1m, oi-

ta o par todos os termos aotos até oonolu ão do inqu rito, 

deb ixo d pen comminad • 

Lavrado em cinco via de gu 1 t or por 1 , anoel Augusto 

Vaz Junior, 

eign do 

Rio de 

Commi e·o, que o aubsor 

Commi 

28 de gosto de 1 36. 

t 
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!Yt 
COIIIIISSlO DE IBQ.UERITO ADIIINISTRATIVO ~ 

Il!TIIL\ÇXO \.~i 't'/ ;(o 
Pelo presente instrumento, fica o aenh~ ~IO LEAliDR~ 

DINIZ intimado, sob pena de revelia, a comparecer no dia 10 

de Setembro p.futuro, ás 9 horas .m., na estação de Campos, 

no Est .do do Rio de Janeiro, podendo acompanhar-se de seu ad

vogado ou ser assistido pelo advogado ou pelo r .epreeentante 

do syndicato d alasse a que pertencer, para, perante a Com

missão de Inquerito Administrativo da The Leopoldin R ilway 

Company, Limited, prestar declar ções no inquerito administr -

tivo instaurado em virtude d Portaria de 25 do fluente mez, 

do senhor Director Gerente, segundo a qual, "conforme corres

pondenoia trocada oom as Repartições do Trafego e da Contado

ria, foram apresentados ao aJudante do agente da estação de 

Campos Fasaageiros, Lafayette Monteiro, par pagamento, os se-

guintes boletins G.27& NG 1.121, emtttido em 22-5-935, oorres-

pondente ao mesmo mez de Uaio, preparado por A.Reie e firmado 

por A.Diniz, pela importanoia de 122 00, em f vor de João de 

SouzaJ NG 1.128, emittido em 10-5-935, referente ao alludido 

mez, preparado por K.Ãraujo e assignado por D.Uoraea, pel 

quantia de 1141000, em favor de Nelson C rvalhoJ e NG 1.130, 

tambem de 10·5-935, correspondente ao mencionado mez, prepar -

do por M.Araujo e firmado por D.Moraes, pe1 tmportancia de 

114$000, em favor de João Pereir , sendo seus pagamentos effe

otuados em 27, 11 e 20 de Maio, re~peotivamente. Acontece que 

o judante Lafayette Monteiro, depois de haver pago o boletim 

nQ 1.121, o ultimo que lhe foi apresentado, desconfiou de sua 

authenticidade, procurando por isto syndiaar a res:pei to. Da 

syndioancia levada a effeito, resultou ficar aonst tada a fal

sificação da firma A.Diniz, abreviatura de Antonio Leandro Di-
• niz, almoxarife de 3a.olasse em Campos Oar as, pelo que Com-

panhia levou o r ato o oonheoimento da Delegaoia Regional de 

Campos, afim de que . fioasae poaitivado qual ou quaes os res-
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!::9t 
ponaaveta. No inquerito polioial, e gundo traslado annexo, 

!'oram ouvido : ldemtr Vieir 

ol sae j :ro qu1m il a Gordo Filho, trabalhador do Almoxarif 

doJ Oltvi r ul1no d 31lv , e reg do d Looo o ""o; :ro 'Le ... 

ndro Dtniz, ent d 8 iroa, João Do-

mingues de o.rae , ohefe d e of'ftoln e d Looo oç·o C poa 

C rangol J Herme · Tetxeir , tr balh dor d Locomo ç ... o; J"osé 

Aoyr Fr tt , t r balhador do 1 oxarif ÕOJ arto ib iro, es-

orevente do Almoxarifado m po ar ngo1 J naymundo Eleute-

ri~ d 6 ilv , tnspeotor de loaomottv ; r noisoo Cruz, empre

g do des t Oomp nht ; Aoh11 s Ribeiro Pimentel, :x; ... empreg do 

deet Comp nh1 e otu 1 ente eleotriot t m Campos; elson 

C rve.lho , trabalhador do lmoxartf'ado; João de Souz , ex-tr -

b lh dor do Almox rtfado J Nilton Machado, x-empreg do do Al

mox rif do; La!ayette Gomes onteiro, ajud ·nte da et ção de 

O mpos P age1ro J Fral"loisoo Soares, trab lbador do Almox ri-

fado; IA.rlet tlv , dom tio , residente e O posJ Arthur a-

oh do, empregado desta Oomp nhiaa . anoe1 B pttata Go ea, opa-

r rio; noel Ferretr , foguista d Looomo ·o; Be1armindo Ri-

beiro, ferrovt to; e Alztr Ven o1o, do estio , residente 

e C mpos. N oonf'ormid de do exame pericial procedido pelo 

Dep rt nto d oltoi Teohnioa do Est do do Rio, os respon-

eaveis pela fals-itio ção dos bol tine no inioio oi t dos a-o 

io Ribeiro Arthur oba.do. Cona1u1do o inqueri to polia tal 

e envi do ' J'u ttça, o representante do 1niater1o Publico of

fereoeu d nunoi oontr Antonio Leandro Dintz, ~oh11ee Ribeiro 

Pi nte1, ldemir Vieira da Conceição, Pranoisoo Soares, 

rio Rf..beiro e Arthur oh do, oonfor e se v• da certidão data-

d de 16 de io do oorr nte annot que acompanha este. ort -

ri • Dos denunoi doa apenas llarto Ribeiro e Antoni Le nd:ro 

Diniz oont mais de 10 annos de servi9o nest Co ps.nhta,donde 

a necessidade do inquerito 
.. 

d 1n1atr tivo, oonao nte estabele-

oe o rt. ;3 do ore to no 2o .46;, de 1 de outubro de 1931, 

modtttoado pelo de nD. 21.081, de 24 de Fevereiro de 1932. 
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llario Ribeiro h dheraoa ~ 
depoimentos !firmando que o mesmo costumaTa augmentar horaa 

e dias de serviço nas folhas de pagamento e boletins G .27 p ri ç (/ 

Isto posto: Considerando que oontr 

depois receber dos benefici dos a 1 portanoias corresponden

tes o tempo majorado e não trabalhado, como se vt d s de,cla

raçõea dos proprios benefici dos aldemir Vieir da Oono iç·o, 

.:A.chiles Ribeiro Pimentel e rancisco Soareaa Considerando in-

da que, quanto o mesmo rio Ribeiro, o exame pericial proce-

dido pelo Dep rtamento d Polioi Technica conclue pela sua 

responaabilid de na emiasão doa boletins G.27 nrs. o66, 1.121, 

1.128 1.130, doa quaes preencheu oa claros as d t a que 

encimam as aaaign tur s dos recibos firmados nos question doa 

boletins; Considerando, ademais, que, segundo o depoimento da 

testemunh . Arlete S11T , o mencionado ario Ribeiro procurou-

' na oocasião em que a Policia diligenciava a feitura do in

querito para apurar quaea os responaav ia n emissão dos bole

tina, para pedir au protecção, de vez que estava envolvido no 

citado o&BOJ Considerando, por outro lado, que João de Souza 

e Nel on CarT lho, em nome los quaea foram mittidoa os bole• 

tina nD 1.121 por 122 000 e nD 1.128 por 114 oo, re peotiv

mente, negar m houvessem recebido, no mez de aio de 1935', 

qualquer quantia por meio de boletins, a n o d notar que n·o 

foi encontrado Jo·o Pereira, em favor de quem foi extrahido o 

boletim nD 1.130 por 114 OOJ Considerando que contra Antonio 

Leandro Diniz, Almoxarife. de 3 .olasae e Chefe de Secç ... o do 

Almox rif do em C pos C r ngola, uo correr do inquerito poli

oi 1 houTe ocua çõea de ter o me mo major do, or Tezes, fo-

lhas de pag nto e boletins G.27 com di s não tr balhadoa 

pelos benefici dos, que, ap~s o reoebimento das i portanoias 

totaes oonsign d e n e folh s e boletins aaim pr p rados, 

restituiam a Diniz e quantias· oorrespond ntes ' Jora õea 
.. .. 

por elle feitas, conforme se eTidencia das deolar çoea prea-

t d s por Raymundo El uterio da SilT , r no1 ao Cruz o Aoh1-

les Ribeiro Fimentel; Consider ndo que o Repreaent nte do i-
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~ 
to Ribei-~ 
Rib iro 

nis erio Publico offereoeu d nuno1a não ó oontr 

r o Antonio Le ndro niniz e t m oontr Aohil ;;: r----
Pi entel, aldemir Vi ir da Oono iç ... o, r nai co Soar e A (S\) 

thlll' oh do, te ponta. o p lo per i to do D a.r t mento d 

Folioia Teohnio como o utor da a 1gnatur Nel on O rv ho 

no bol ti G.27 no 1.128 • on id r do ue, prov d a a 

f lt s e videnoiado o e u utores p lo i nqu rito policial» 

' juriap rud not ent do Cons 1 o cion l do r ba.lho 

xigenai do inqu rl to dmini tr ti o par o .em:Preg 4o oo 

mai de 10 nno aerviço, o qu oaoorr oo io Rib 

Antonio Le ndro iniz, et rmi no inataur ç·o do in uorito 

dmini tra.tivo". -o ic n o, t bem, inti do, ob oommin 

da ea pen • pa r a assistir, no 

poi ente d 

ro, Ajuda nte 

te temunh de 

mo di loo 1 , ao d ... 

tt ·Go s Montei-
, 

C mpo ssag ires, resid nt a rua 

24 de to no 14, em amos ; Antonio Dr ond la • Interven-

tor da ont dori , re 1 nt ' r u o S ar ento na 30, e 

Oamposa Joi.o omingues de ores, Ohet d Off1oinas de 

po r · ngol , re ide 

Raymundo ~leuterio d 

ru dos Bond s no 13, em ampoaJ 

lv , In peotor de Looomotiv , resi-

dente á ru o E rão no 14, em Campos; e1 on a rv lho, tr b -

lh o r do lmo:xarit do, re_tdente á ru ~ do te ir no 50 • em 

Oampos; Jo ... o de Sou.z • oper rio, e idente 'rua do Ferr ira 

no 115, em O po ; e rlete Silv , do eatto , re id nte á rua 

m rtoo achado nD 2, em C po • io ndo, outrostm, citado 

p r todo o t rmos e aoto atd conclusão do 1nquerito, de

baixo d · pen oo ln d • 

L vrado em cinco vias de egu 1 teor por mim, noel Augus-

to Vaz J'unior,Secr t io d Co tss""o,que o 

sign do pelo 

Rio d oato de 1936. 

·-
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ADMINISTRATIVO ~ 
\ 

NOTI ICAÇXO 

elo presente instrumento, Admi-

nt tr t1vo d The Leopold1 Railway ompany, Lim1ted, roga o 

oomp reoimento do enhor LAli'AYETTE GOlLES O TEIRO áe 9 horas 

a.m. do di 10 de Setembro p.futuro, n e t ç~o de Campos,no 

Est do do Rio de J neiro, afim d,e, a beD1 da verdade, pree tar 

depoi nto no inquerito dminietr tivo inst ur do e virtude 

da ort ri de 25 do fluente ez, do senhor Direotor Gerente, 

egundo qual, "conforme oorrespondenoia troo d oom as Re-

partiçÕes do Trafego e d Cont dori , for apr entadoe o 

ajudante o ente d e taç-o de Campos .1? ssageiroa, Lafayet-

te Monteiro, par pagamento, o s guinte boletins G.27a NO 

1.121, e ittido em 22-5-935', oorrespondent ao mesmo mez de 

Maio, prepar do por A.Rei e fir do por A.Diniz, pela impor

t no i de 122$000, ·em favor d João de ouza; NO 1.128, emi t

tido em 10-5-935, referente o lludido m z, preparado por M. 

raujo e eign ,do POr .Moraes, pela quanti de 114$000, em 

f vor de Nel on Carv lho; e NO 1.130, tambem de 10-5'-935',oor-

reapondente o mencionado ez, prepa.r do por JI.Araujo e fir-

do por • or ec, pel importanoi de 114 00, em favor de 

João Per•tra, sendo seus pagamentos effeotuado em 27, 11 e 

20 de aio, respectivamente. Aoonteoe que o ajudante Laf yet

te onteiro, depois de h v r pago o boletim no 1.121, o u1ti-

mo que lhe foi preeentado, desconfiou de eu utb ntioidade, 

procurando por isto eyndioar respeito. eyndio nota leva-

da effeito, resultou ficar oonst t d a falsi:fio ção da fir

ma A.Dintz, brevtatura de · ntonio Le ndro Diniz, almoxarife 

de 3a.olasae m Campos Cargas, pelo que Companhi levou o 

f' ato ao conhecimento da Delegaota Region 1 de C poa, afim 

de que :fioa 88 poaitiv do qual ou qu 8S o responsaveia. No 

tnquertto poliot 1, se undo traslado annexo, foram ouvidosz 

Waldemir Vieira d Conceição, graxeiro de 3a.alaase; Joaquim 
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ilv Gordo Filho, tr bal dor do 

~ 
lmoxari! do; 011T1er P ul1- ~ 

no d Silv , empreg do d 

te da eet ção de C po 

Locomoç-o; Jo é Le nd:ro Diniz, agen-

al8 eiro 1 Jo-o Domlngue d o r e G 1 
o er das offioin da Locomoção m C pos ol ; Hermes 

Teixeir , tr b lhador da Looomo ·o; José oyr Fre1t a, tr ba-

lh dor do Almo rir doa to Ribeiro, e orevente do- Al ox rt-

r do e a pos Carangol J R~undo leut rio d S11T , inape-

ator de looomotiv J Fra.noisoo Cruz, m:preg do desta Comp nhi ; 

Aohilee Ribeiro Pi nt 1, ex-empreg do deat Co anhi aotu '1-

mente eleotrioist em O pos; Nel on arva.lho, trab lhador do 

Almoxarif do; Jo-o de Souz , ex-tr b lhador do Almox rif doJ 

Nilton aohado, ex-empregado do Almox rif do; L f yette Gomes 

Konteiro, ajud nt da st ~o de Cam os esageiro J ranoiaoo 

So r s, tr b lhador do Almoxarif do 1 Arlete 11 v , domes tio , 

re idente e pos; rthur oh do, empreg do desta Compa.nhia; 

Y noel aptist Gomes, operaria; Manoel Ferreir , togutat d 

Locomoção; :Bel rmindo R1be1Yo, ferroviario; e A1zira Venanolo, 

dpmestioa, residente em Oampoa. Na conformidade do exame pari

oi 1 rooedido ·elo D p rta nto d Polioi Teohnio do Estado 

do Rio, o r epons veia pela t lsifio ç·o dos boletins no ini

cio oi tados a ""'o t.lari.o Ribeiro e Arthur aoh do. Conoluido o 

inqueri to policial e envi do á .Tuettç , o representante do lU-

nisterio blioo ofter oeu denunai contr ntonio Leandro 1-

niz • Aohiles Ribeiro Pi entel·, aldemir Vi ira d onoeição, 

Franoisoo So res, Mario Ribeiro e Arthur oh do, oonforme e 

T d certidão dat d de 16 de aio do oorrente nno, que 

aoompanh st Portari • s denunciados pen ar o Ribeiro 

e ntonio L andro Diniz oont m ia de lO nnos de servi o nea-

ta Com anhi , donde neoessid d do inque·rito dministr tiTo, 

oonaoante est beleoe o t. 53 do eoreto no 20.465, de 1 de 

Outubro d 1931, modif1o do pelo de n 21.081, d 24 de eve-
, 

reiro de 1932. Isto poetoa onaiderando que oontr ario Ri-

beiro h diver o d poime toe tfir ndo qu o mesmo ooat va 

ugmentar horas e di a de serviço n a tolhas de pag nto e 
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!:Yt 
boletins G.27 par depoia reoeber do bene~io~ doo ao impor- ~ 
tanoiaa correspondentes ao tempo maJorado e n o tr b lhado, 

oomo se v 

Vieira d 
' 

das declarações dos proprioa benefioi doa aldemir~ ~ 

Conoeiç ... o, ohil a Ribeiro Pi ntel e r noisco o~ .. \_ r 
res Consider ndo ind u , qu nto ao m o rio ibeiro, o 

xame perioi 1 procedido lo ep rt nto d Polioi eohni• 

o conclue pel ou r apon abtlid de n do bolet n 

G.27 nrs. o66, 1.121, 1.128 1.1 O, dos qu es reencheu o 

claros e s d qu enoi o ign t dos r ibos fir-

m dos nos que tionados boletina; Oonsid rando, de ta, q • 
segundo o depoimento da teatemunh Arlete SilT , o noionado 

rio Rib tro proourou4a, n ooo tão em ue olioi dilt-

geno1 T · feitur do inqu rito r r quaee os respon 

v ia emt são doa bol tin , para pedir u proteoção, de 

Tez ue eatav envo1Tido no oit do oa o; onstderando, por 

outro lado, que Jo-o de ouza el on C r alho, em no do 

~u e foram e itttdoe os boletins no 1.121 por 122 000 e no 

1.128 or 1 000, reop ottv ent , neg r houv s em recebido, 

no mez d to d 1935, qualquer qu nti por eio de boletins, 

sendo de not r ue n ... o foi encontrado João Pereir , m favor 

de quem !oi extrahido o boletim no 1 .. 1 O por 114 000; Consi

derando que contra. Antonio Leandro Diniz, Al ox rife de 3 • 

o1 ee e Chefe de Secção do Almoxarifado e Campo C rangol , 

-no oorr r do inquerito pol1aial houve aooue çoe e ter o mes.-

mo jorado. por veze , folh a de pa ento e bol tina G.27 

com cUas não. tt- ba1hados pelos b nefioiados, que, peSa o reoe-

bim nto d import no1 a tot es oonsign da na. fo1ha.s e bole-

tina assi prepar do , restitui m Diniz as qu nti a oorrea-

pondentee ' ~joraçõ s por ell t 1tas. oonfor a eviden .. 

oi d a deol r çÕes preat d a por Raymundo Eleuterio da ilva, 

Fr noisoo ruz e Aohiles Ribeiro Piment 1; Considerando u o 

Repres nt nte do inistario blioo o!! reoeu d nunoiânão só 

oontr Mario Rib iro e tonto Leandro iniz mas t bem oon-

tr Aohiles Ribeiro Pimentel, ldemir Vieir d Conoetç•o, 
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~ 
~ Franoiaoo Soare e Arthur H oha~o, este apontado peloa peri-

olioi Teohnio como o utor ~ · e~~ 

no boletim G.27 no 1.128t Ooneid r~ ( 

toa do rt mento da e 

gn tur 

do que, me mo provadaa f lta e idenoi oe o eue auto-

res pe o inqu rito polioi 1, é juri prud nat s e e do ""on• 

elho eoion . do r ~ lho exigenoi do inquerito adminte ... 

tr tivo ar os empr g dos com is d lO anno de serviço, 

o ue oooorre com ar1o Ribeiro e Antonio Leandro iniz, de-

termino in t ur ç- o do inquerito dmini tr tivo". 

L vr do em otnoo via d egual teor por mim, noel Au-

gueto V z 1unior, Searet rio Commisa·o, q e o ub orevo, 

indo a d Oo iaaão, ~~ 

R o d 1936. 

• 
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~ 
OOIOIISS1t0 DE I1! ,UE ITO ADKII!ISTR TIVO ~'o t 

!IOTIFIOA~O \-~~ 1/ lo 
Pelo pre nte instrum nto, a Co ia ·o de~nqu rito Adm~ 1 

niatr tivo d The Leopoldin R ilway Com ny, Limit d, rog o 

oompareoimento do s nhor ANTO lO DRtnm:OND UAI ' · 9 hora am. 

do di 10 de Sete bro p.futuro, n estaç-o de Campos, no 

t do do Rio de Janeiro, afim de, b m d v rd de, preatar 

depoimento no inquerito adminietr t1vo inat urado e virtude 

da ortari d 25 do fluente z, do senhor Director Ger nte, 

egundo a qual, "conforme oorrespondenci troc da com as Re

P tiçÕes do Trafego e da Contador! , for m presentados o 

ajud nte do agente da est ç""o de C poa a ageiroe, Lafay t-

te onteiro- par pagamento, os e guintea boletins G.27: N 

1,121, emittido em 22-5'-93,, correspondent o mesmo mez de 

i o, prepar do por A .Reis e firmado por .Dini.z, pola impor

tancia de 122 000, em favor de Jo-o d Souza; NO 1.128, emit

tido e 10-5-935', refer nte ao alludido m z, preparado por • 

Araujo e assignado por D.llor ea, pel quanti de 114 000, em 

f vor de Nelson C valho J e NQ 1.130, t b de l0-5-93$, 

correspondente ao menoion&.do m·z, preparado por M.Ar ujo e 

firmado por D. r es, pela importanci de 114 000, em favor 

de João eretra, sendo seus pag mentoa eff ctuados e 27, 11 

e 20 de aio, respectivament • Acontece que o Judante Lafa

yette onteiro, depois de haver pago o boletim na 1.121, o 

ultimo que lhe foi apresentado, desconfiou de sua authentic1-

dade, procurando por isto syndicar a respeito. Da syndican

oia levad a effeito, resultou ficar oonstatad a falsifica

ção da firma A.Dtniz, abreviatura de Antonio Leandro Diniz, 

.almoxarife de 3a.clasae em Campos Cargas, pelo que a Compa

nhi levou o facto ao conhecimento da Delegaci Regional de 
• Campos, afim de que ficasse positivado qual ou quaes os res-

ponsaveis. No tnquerito policial, segundo traslado annexo, 

foram ouvidos: ldemir Vieira da Conceição, graxe1ro de 3a. 
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olaaae; Joaquim Sil-r Gordo Filho, trabalh dor do AlmoxarU' -~ 
doJ Olivter Paulino da tlva, mpreg do da LooomoçãoJ José -~ ~ 

Leandro Di nl.z , gente d e a t ção de Campos P a ag ir o 1 Jofl.'f 1 j 1 
Dominguea d ora e, ohefe d a offioin s d Looomo ~o em C 

po Oar ,ngol J Hermes Teixeir, tr balhador d Looomoç"'oJ 

Joa' Aoyr reit s, tr balh dor do Almox rif do; rio Ribei-

ro, e creyent do Almoxarif do em Campos Oar ngol • Raym.undo 

Eleuterio d tlv , inspeotor de looomotivasJ Fr noisco Cruz, 

empregado dest Co p nhi J ohilee Ribeiro Pi entel, ex-em

pr gado dest Co panhi e atual ente eleotrioist em C posJ 

elaon C rT lho, tr balhador do Almo:xarif doa João de Souz , 

ex-tr balbador do Almoxarif do; Nilton ohado, ex-em.preg do 

do A.lmoxarif doa Lafayette Gomes Monteiro, ajud nte da esta

ção de Campos PaJJsageiros ; Fr noisoo Soare , trab lhador do 

Almox rif doJ Arlete Silva, domestio , residente em Campos) 

Arthur aoh do, empreg do des t Comp nhi ; noel aptist 

Go es, operario; noel rreira, foguist d Looo o ~OJ Be-

larmindo Ribeiro, ferrovi rioJ e Alzir Venanoio , domestto · , 

rest~ent em Campos. Na oonform1dade do x me per1oi 1 prooe-

dido elo Departamento d olioi Teohnio do Est do do Rio, 

os r spons ve1 pol fa.leifioa.çã.o dos bol tine no inicio ci

tado são ario Ribeiro e Arth.ur Kaohado. Oonoluido o inque

rito polioi 1 e enTiado á Justiça, o repr eent nte do Kin1a-

ter i o blioo offereoeu denunot oontr Antonio Le ndro Di-

niz, Aohiles Ribeiro imentel, aldemtr Vieira da Conoeiç·o, 

ranoisoo Soares, ario Ribeiro e Arthur llaoh do, conforme se 

to do eorrent anno, ue 

aoompanh at Port ri • Doa d nuno1adoe penas rio Ribe1-

ro e Antonio L a.ndro Din1z oonta.m m i de 10 nnoa d serviço 

neat Companhia, donde a neaeeaid de do inquerito admintetr -

tivo, consoante estabelece o rt. 53 do or to nt 20.465, de 

l de Outubro de 1931, modificado pelo de na 21.081, de 24 de 

Feyer iro de 1932. Isto ato : Considerando ue oontr Karlo 

Ribeiro ha d1Tersoa depoimentos atfirmando que o mesmo ooatu-



LEOPOLOINA RAILWAY 

mav ugm ntar horas e dias de serviço na folh 

to e boletin G.27 par d poi r o ber do b nefio1 dos 1 

import no ias corres ondentea ao te po maJorado e n~o tr b ~ f) C) 
lh do, oomo Y d deol r çõ dos proprio b n fioiadoe ,i
W ldemir Vi ir d Conoeiç"'"o., Aohile Ribeiro Pimentel e 

Fr naieoo Soar SJ Consider ndo ind que, qu nto ao mesmo Ka~ 

rio Ribeiro, o exame periai 1 procedido p lo Dep rtamento da 

oliai T ohn1o oonolu ela eu respona b111d de na e i eão 

dos bol tin G.27 nr • o66, 1.121, 1.128 e 1.130. dos quaee 

preencheu o al ro a d tas qu e ci 8 ignatur s 

dos recibos fir o no quest onado boletins; Considerando, 

demai , qu , segundo o de oi ento da t temunha Arlet 611-

v , o enoionado Vario Ribeiro roourou- , n ooa s1ão e que 

o1 oi d111genoi va a feitura do inquerito par purar 

qu es os r eponaaveia n mi s .. o dos boletins, par pedir sua 

protecção, de vez qu estava enTolvido no o1t do oa o; Conat

der ndo, por outro lado, qu Jo~o de ouz e Nelson C rva1ho, 

em nome do quaee foram em'! ttidos os boletin na 1 .• 121 por 

122 000 e no 1.128 por 114 oco, respectivamente, negar h ou-

v asa r oe ido, no z d aio de 193,, qu 1 uer quantia por 

me o de boletin , s ndo de not r que n-o foi encontrado J'o ... o 

reira, m f vor de quem fo1 extrahldo o boleti no 1.130 

or 114 OOOJ onsiderando que contra Antonio Le ndro Dinlz, 

Almoxarif' de 3 .ol a e Chefe d eoç·o do lmoxarifado e 

Cam os Oarangola, no oorrer do inquerito policial houTe aoou· 
... eaçoes de ter o mesmo major do, por Tezes, fo1h e de pagamen-

to e boletins G.27 oom dias não trab lh dos pelos beneficia

doe, que, após o recebimento das import noi e tot es ooneign

das n s folha.s e boletins a sim preparado , resti tutam Di

niz as quanti e correspondentes "s majorações por elle fei

tas, conforme, e eTidenoia das deolar çõee pre t d a por Ray

mundo Eleuterio da SilTa, Franoisoo Cruz e Aohilea Ribeiro 

Pimentel; Considerando que o Representante do ll.1n1eterio Fu

blioo offereoeu denuncia não só oontra ario Ribeiro • Anto-
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nio Leandro Diniz mas tambem contra Aohilea Ribeiro Pt 

~ 
ntel, f 

-aldemir Vieira d Conoe1ç-o, r noteco o ree e Arthur K -

ohado, e te apontado pelo per i toa do Dep rt ento d oltcfa~ S 
Teohnio oomo o utor d eatgnatur Nel on O rT lho no boli~ 
ttm G.27 n 1.128 ; Considerando que, a faltas 

e evi enoiado os seus utore pe o inqu tto po toi l, é ju-

risprudenoia e ente do Conselho aion 1 do rabalho a xi-

genoia do in uorito d tnistr ttvo ara o empregados aom 

i d 10 annos d s erviço , o que oooorr oom rio Rib iro 

e ntonio Lo ndro D1n1z, determino a inst uraç·o do inquerito 

dminiatrativo". 

L vrado e otnoo Ti de egual teor por 1m, anoel Au-

gueto V z Junior, eoretario d o ia ·o, que o subscrevo, 

d Co ta aão ,_Ú4é~~~~~..,t::.;.... indo ss1gnado pelo· 

Rio e goeto de 1936. 
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OOlDliS6lO DE ,INQUER_ITO ADMINIS TRATIVO \ _ 
"h 'O 

NOTil!' l OA<,lÃO \~ ......... -r-. 

Pelo presente inatrumento, Comrntss·o de Inq 

nistr tivo da The Leopoldina R ilway Co paey, Limited, roga o 

comparecimento do senhor JOlO DOHINGUES DE MORAES ' s 9 hor 

a •• do dia lO de etemb.:ro p.:tuturo, na es tação de O pos, no 

Es t ado do Ri o de Janeiro , af i m de, bem d verd de , prestar 

depo i mento no inquerito administr tivo instaur do em virtud 

da Portari de 25 do fluente mez, do senhor Direotor Gerente, 

segundo a qual, " oonfor oorres pondenoi t roca da oom e e-

partivões do Tr r go e da Contadoria , foram apres e tado ao 

ajudante do agente d esta9ão de Cam saageiros , L fayet-

te Jlonteiro, p ra paP.:amento , oa a.eguinte bole t in G.27& N 

1.121, emi ttido em 22-5-935, oorr eepo11dente ao mesmo moz de 

aio, preparado por A.Reio· e firmado por A . Diniz , p l a i por

tanoia de 122 000, em favor de :ro ... o de So.uza ; o 1.128, e i t

tido em 10--5-935', referente ao alludi·do mez, pre arado por M • 

. Araujo e a i gnado por D. oraes, pela quantia de 114$000, em 

f vor de elson OarvalhOJ e NO 1.130, t mbem de 10-5-935', 

correspondente o menoionado mez, preparado por M.Araujo e 

firmado por D. oraea • pela 1mportanoia de 11 000, em favor 

de João Pereira, sendo seus pagame.ntoa effeotu dos em 27, 11 

e 20 de Kaio, res pectivamente. oontece que o ajudante Lata-

yette Monteiro, depois de haver pago o boletim no 1.121, o 

ultimo que lhe foi apresentado, deeaonfiou de sua authentici

dade, procurando por tato syndiaar a respeito . D syndtaan

oia levada a ef'fei to, reaul tou f .ioar const tada a falsifica

ção da firma A.Diniz, abreviatura de Antonio Leandro Diniz, 

almoxarife de 3a.olaese em Campos Cargas, pelo que a Compa

nhia levou o facto ao aonheaimento da Delegacia Regional de 

Campos, afim de que ficasse positivado qual ou quaes os rea

ponsaveis. No inquertto policial, segundo traslado anne:xo, 

foram ouvidos: Waldemir Vieira da Conceição, gra:xeiro de 3a. 



LEOPOLDINA RA ILWAV 

~ 
olan e 1 J o aqu1m il va Gordo Filho, tr b lhaclor do Almoxar U'a- ~ 
do; Olivier Paulino da Silva, e preg do da Locomoção; José /~ ~ 

Leandro 1niz, agente da eat ção de CampO p • geil'OII Jo-o VI r J 
Do inguee d or es, ohef a offioinas da Looomo ç*o em O 

poe O r ngol J Hermes T ixeir , tr balh dor 

Joed oyr Freit a, tra'halh dor do lmox ri! dOJ io Ribei-

r o, orev nt do lmoxarlfado em mpo a r ngol J R :ymundo 

1 uterto d i v , in p otor de locomotiva 1 ranoisoo Cruz, 

e preg do dest Oompanhi ' Aoh1lea Ribeiro Piment 1, ex-e~ 

pregado dest Companhia e otu. lmente eleotrio1et em Campos 5 

elson C rv lho, tr b lh dor do Almoxarifado ; João de Souz , 1 

ex-tr balhador do Al oxaritado; Nilton oh do, x-empregado 

do Almoxartf do; Laf yette Gomes Konteiro, jud nte d esta

ção de O poa aaa geirosJ Francisco oar a, trab lh dor do 

A.lmo:xarit do; Arlete Silva, domestica, residente em Oampo J 

.A.rthur K ohado, mpregado de t Companhia; :U:anoe1 Baptista 

Gomes, oper io; Manoel F rretr , fogui t da Looomo ãoa Be

larmindo Ribeiro , ferrovl rio; e Alztra Venanaio, domestio , 

residente em Campos . Na conformidade do ex e periolal pro

cedido p lo Departamento d Policia Teohnio do Est do do 

Rio, os r sponsaveis p 1 falsificação dos boletins no intato 

oit doe a·o ario Rioeiro e Arthur U ohado. Ooncluido o in-

q,uerito poltoial enviado á J'ustiç , o r presentante do lli· 

nieterio Fub1ioo offereoeu denunoi oontr Antonio Leandro 

Diniz, Aohiles Ribeiro im ntel, l emir Vieir da Conoei~ 

ção, Frano1aoo Soare , Mario Rib tro e Arthur oh do, oon-

forme ae v d o rtid ... .o dat d de 16 de io do oorrent an-

no, que acompanha esta rtari • Do denunciados p·ena.a lla• 

rio Ribe.tro e Antonio Leandro Diniz contam mai de lO annos 

de serviço nesta Compa.nhi , donde a neoeealclade do inquerito 

administr tive, oon oante est beleo o t. 53 do Decreto nD 

" 20.46$, de 1 de Outubro de 1931, modifio do pelo de nQ 

21.081, de 24 de Fevereiro de 1932. Isto postot Consideran

do que oontra Kario Ribeiro ha diversos depoimentos affir-
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mando que o esmo eostumav ugment hor e e dia. de servi-

ço n e folhas de pagamento e bo · etins G .• 27 par d pois reoebe}q' )/_ 

doa beneficiados 8 importanoias correspondent 8 ao tempo -if riO 
jorado não trab lhado, oomo se v d declarações dos pro-

prios. b ne:t'ici dos a.ldemir Vieira d Conoei ão , A.ohilea Ri

beiro imentel e Francisco o re ; Oon id r ndo inda que, 

u nto ao mesmo ario Ribeiro, o exame pericial procedido 

pelo Depart ento d Pol i ci eohntoa conclue p 1 sua res-

pon bilid de n e ias~o do boletin G.27 nr • 066 , 1.121, 

1.128 e 1.130, dos qu a preencheu os claros e da tas que 

onoi am · e ssign tur a do r oiboa f i r do nos u tton doe 

olet ine ; Consi dero.ndo, ad.ema.ia, que, segundo o poimento da 

teatemunha Arlete ilva , o mencionado ario Ribeiro procurou

' na oooa ião on que a l~lioi a. di 1ig no1 ~a a f itura do in-

pur r qu os r e pons ve is n mias·o dos bo-qu :r1t par 

1 tin , p ped i l• eu pr tecção, de v z que ee.tav envolvido 

no oit do o ao ; Con idera o, por outro lado, que João de 

Souza e Nelson C rvalho, em nome dos quaes foram emittidoa os 

boleti ns nD 1 . 1.21 por 122 000 e no 1.128 pol' 114 000, reape-

ctiv nt , negar hou esse recebido , no mez de l io de 

193', qu l quer quanti por eio de boleti · , sendo e notar 

qu n·o o1 enoontrado Jo-o Per ir , e f Tor de quem foi ex-

trahido o ·boleti nD .130 por 114$000 1 Oon i der ndo que oon

tr ntonio Le~ndro Din1z, Al ox rife d 3~.olaae e e Chefe de 

eo ç .. o do Al xaritado em C :m.pos Oa.ra.ngola., no correr do in

querito polioi 1 houTe acous çõ s d ter o me mo m jorado, 

por vezes, folhaa de ento e boletin G.27 oo dias não 

traba.lh doe pelos benefioi doa, que, pÓ e o rec·ebimento das 

import notas totaes oonsignad e folhas e boletins aasim 

prep r dos, reatituiam Diniz ae quanti oorr s pondentes ás 

majorações por elle feitas, conforme ae evidencia d a deola-
- . raçoes prestadas por Raymundo Eleuterio da Silva, Franoiaoo 

Cruz e Aohilea Ribeiro Pimentelr Considerando que o Represen-

tanta do inisterio blioo offereoeu denunoi não só contra 
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~ 
rio Ribeiro e Antonio Leandro Diniz mao t mbem oontra Aohi· ~ 

les Ribeiro imentel, a l de ir Vietr da Conceição, Fr noisoo 

oaree e rthur ohado, eote pont do pelos peritos do ·- t f r 
rt ento da Polieia Technioa oomo o utor d as tgnatur 

elson C rv lho no bol tim G.27 no l.l28 J Conai er ndo que, 

mesmo prov d s a falt a e evidenoi doa oe seus autores pelo 

inquerito olioi 1, ~ jurisprudenoi assente do onaelho N -

oion l do Tr b lho a exigenoia do 1nquerito administrativo 

par os empregados com mate de 10 nnoa de servi o, o que oo-

corre oo to Ribeiro e Antonio Leandro Diniz, determino a 

ins t auração do in uerito administrativo•. 

Lavre.ào em oinoo vias de egual teor por 1m. anoel Au-

guato V z Junior, S ore ario d 

tndo a.e tgn do pelo Pre'lnte a 

.Rio d 

Commiss ""o, que o a aba orevo, 

Co · ia ão • (Á:;;<'~ 

de 1936 • 
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~ 
COlllliSS.XO DE IHQ.UERITO OJ\DilDIISTJ!ATIVO I t 

\~ 
NOTIFICAQXO \ . ~\~. v rf 

Pelo presente instrumento, a Commiss·o d~ Inquertto Admi-

nlstrativo d The Leopoldina Railway Comp ny, Limited, rog o 

comparecimento do senhor RAYMUNDO ELEUTERIO DA SILVA ás 9 ho

ras a.m. do di 10 d Setembro p.futuro, n estação de C pos, 

no Est do do Rio de Janeiro, afim de, a bem d verd de, pres

tar depoimento no inquerito dministrativo instaurado em vir

tude da Portaria de 25' do fluente mez, do senhor Direotor Ge

rente, segundo a qual, "oonforme oorrespondenoia troo da oom 

as Reparti ções do Trafego e da Conta.doria, foram al)resentadoa 

ao ajud nte do agente d estação de Campos Passageiros, Lafa

yette Monteiro, para pagamento, os seguintes boletins G.27a 

NO 1 .• 121, emittido em 22-5'-935', correspondente ao mesmo ez 

de Ualo, preparado por A.Reis e firmado por A.Diniz, pela im

portanoia de 122$000, em favor de João de SouzaJ NO 1.128, 

emittido em 10-5'-935', referente ao alludido mez, preparado 

por M.Araujo e aaaignado por D.lloraea, pela quantia de 114 000, 

em favor de Nelson Carvalho ; e lJO 1.130, tambem de 10·5'-935', 

correspondente ao mencionado mez, prepar do por 'M.Araujo e 

firmado por D.Koraes, pela importanoia de 114$000, em favor 

de João Pereira, aendo aeua pagamentos effeotuadoa em 27, 11 

e 20 de 1laio, respectivamente. Aoonteoe que o ajud nte Lafa

yette Konteiro, depois de haver pago o boletim no 1.121, o 

ultimo que lhe foi apresentado, dea.oonfiou de sua authent1o1-

dade, procurando por lato ayndioar a respeito. D ayndioan

oia levad a effelto, resultou tioar constatada a f lsifioa

ção d firma A.Diniz, abreviatura de ~ntoni Le ndro Diniz, 

almox rife de 3a.olaase em Campos Carg a, pelo que a Compa

nhia levou o f oto o conhecimento da Delegao! Regional de 

Campos, afim de que ficasse positivado qu 1 ou quaes os rea

ponsaveis. Bo inquerito policial, segundo tr alado nnexo, 

foram ouvidos: Waldemir Vieira da Conceição, graxeiro de 3a. 
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&t 
Almoxar1fa- ~ 

do; Olivier Paulino da Silva, empregado da Locomoção; Josd 

Leandro Din1z, agente da eat ção de Campoa aaageiroe; João ~ 7'1 
alasse; Joaquim Silva Gord.o Filho, trabalhador do 

Domingues de Koraes, chefe d e officin s da Locomoção em cam-
pos Carangol 1 Hermes Teixeira, tr b lh dor da Looomoç·oa 

José Acyr Freitas, trab lhador do Almo.xarifadoJ Kario Ribei-

ro, escrevente do Almoxarifado em Campos Carangol ; Raymundo 

Eleuterio da Silva, inspector de locomotiv e; Francisco Cruz, 

empregado desta Comp nhia; Achiles Ribeiro Pimentel, ex-em

pregado desta Companhi e actualmente electricista em Campos; 

Nelson Carvalho, trab lhador do Almoxarifado; João de Souza, 

ex-trabalhador do AlmoxaritadoJ Nilton Kacbado, ex-empregado 

do AlmoxarifadoJ Lafayette Gomes Konteiro, aJudante da esta-

ção de Campos Passageiros; Francisco So res, trabalhador do 

AlmoxaritadoJ Arlete Silva, domestica, residente em Campoes 

Arthur Machado, empregado desta Companhia; Manoel Baptista 

Gomes, operario J llanoel Ferreira, foguista da Lo.oomoç .. o J Be

larmindo Ribeiro, terroviarioJ e Alztra Venancio, domestica, 

residente em Campos. Na conformidade do exame pericial pro

cedido pelo Departamento da Policia Teohnica do Estado do 

Rio, os responsaveia pela falsificação doe boletins no inicio 

citados são Mario Ribeiro e Arthur Kachado. Conoluido o in

querito policial e enviado á Justiça, o representante do Ui

niaterio Publico offereceu denunoia contra Antonio Leandro 

Diniz, Achiles Ribeiro Pimentel, Yaldemir Vieira d Concei

ção, Francisco Soares, Kario Ribeiro e Arthur Kachado, con

forme se ve d certidão datada de 16 de Vaio do corrente an-

no, qu acompanha esta Portaria. Dos denunciados apenas Ka-

rio Ribeiro Antonio Leandro Diniz contam maia de 10 nnos 

de serviço nesta Companhia, donde a necessidade do inquerito 

administrativo, consoante estabelece o art. '3 do Decreto nD 

20.465, de 1 de Outubro e 1931, modificado pelo de n 

21.081, de 24 de Fevereiro de 1932. Isto posto: Consideran

do que contra ~io Ribeiro ha diversos depoimentos affir-
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mando que o m amo ooatumav augmentar horas e dias de servi-

ço n s folhas de pagamento e boletins G.27 para depois receber 

doe benef1o1adoa aa 1mportano1ae aorreapondentee o tempo ma- 11 Jlb 
jo:rado e n·o trabalhado, como ee v d a decl raçõe doa pro-

prioa beneficiados ldemir Vieir d Conceição, Aohilea Ri-

beiro imentel Francisco Soares; Considerando ainda que, 

quanto ao mesmo Vario Ribeiro, o exame pericial procedido 

pelo Departamento d Policia Technic conclue pel eu res

ponsabilidade n emissão doa bol tine G.27 nra. o66, 1.121, 

1.128 e 1.130, doa quaes preencheu o.s claros e d t s que 

encimam as ssignaturas dos recibos firmados nos questionados 

boletineJ Coneiderando, ademais, que, segundo o depoimento d 

testemunh Arlete Silva, o mencionado Vario Ribeiro procurou

a, n oaoas.iio em que a Folioia diligenciava a feitura do in-

quertto par purar quaea os reepons veta n emissão dos bo-

lettna, par pedir eu proteoção, de vez que eat v envolvido 

no att do caso Ccnstd rando, por outro lado, que João de 

Souza e Nelson Carvalho, em nome doa quaea for m emittidos os 

boletins nD 1.121 por 122$oOO e na 1.128 por 114 000, respe-

ativamente, neg ram houvessem recebido, no mez de aio de 

1935', qualquer quantia por meio de boletins, sendo de notar 

que não foi encontrado João Pereira, em favor de quem foi ex

trahido o boletim na 1.130 por 114$oOO; Conatderando que oon~ 

tra Antonio Leandro 1ntz, Almoxarife de 3 .al sse e Chefe de 

Secçio do Almoxarifado em Campos Car ngola, no correr do tn

querito policial houve aocusawÕes de ter o mesmo major do, 

por vezes, folhas de pagamento e boletins G.27 oom diaa não 

trabalhados pe,loa beneficiados, que, aP<fa o recebimento das 

importanciae totaea O?neignadas nas folhas e boletins assim 

preparados, reatituiam a Diniz as quantias oorreapondentee áe 

majorações por elle fett a, conforme se evidencia das decl -

rações prestadas por .Raymundo Eleuterio da Silva, Franoisco 

Cruz e Achilea Ribeiro PimentelJ Considerando que o Represen

tante do lUnisterio l?ubllao offereaeu denuncia não aó contra 
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rio Ribeiro e Antonio, Le ndro Diniz mae t mbem aontr Aohi-

les Ribeiro Pimentel, alde ir Vieir da Cano i ç-o, ra.noi oo 

So ree e Arthur Kaohado, eete pont do pelos peritos do De-

pa.rtamento ~ oliota T ohnio oomo o autor d aign tura 

Nelson O rT lho no boletim G.27 no 1.128; Oonaid rando que, 

mesmo provad s e faltas e evidenoiadoe os seus utorea pelo 

tnquerito polioi 1, 4 jurisprudenoi saente do Conselho 

atonal do Tr balho a exigenota do inquerito administrativo 

para os empr gados oom mate d · 10 anno de serviço, o que oo

oorre oom Mario Ribeiro e Antonio Leandro Dtniz, determino 

inetauraç ... o do inquertto administrativo•. 

Lavrado em oinoo vi e de egual teor por mim, anoel Au

gusto Vaz J'unior, Secretario da Oo tesão, que o ubaor vo, 

Oomm:l.aaão, t{(::/~ 

1936. 
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~/ I!IÇ,UERITO Allii:DIISTRATIVO ~ -1' 

\~ {) tOJ 

comussxo DE 

NOTIFICAÇXO 

Pelo presente instrumento, a Oommissão de Inquerito Admi-

nistrativo da The Leopoldin Railway- Company, Limited, roga o 

comparecimento do senhor NELSON CARVALHO ~. 9 horas .m. do 

dia 10 de Setembro p.futuro, na e taç·o de Campos, no Estado 

do Rio de Janeiro, afim de, bem da verdade, prestar depoi-

mento no inquerito administr tivo instaurado em virtude da 

Portari de 25 do f'luente mez, do senhor Direator Gerente, 

segundo qual, "conforme correspondenci trocada aom as Re-

partiçÕes do Traf'ego e da Contadoria, for m apresentados ao 

aJudante do agent da estação d Campos Passageiros, La.f'ayet

te Monteiro, para pagamento, os seguintes boletins G.27: NO 

1.121, emittido em 22-5-935, correspondente ao mesmo mez de 

Maio, preparado por AJReie e firmado por A.Diniz, pela impor

tanci de 122$000, em favor de João de Souza; NO 1.128, emit

tido em 10-5'-935, referente ao lludido mez, preparado por K. 

Araujo e aeeignado por D.Uoraea, pela quanti de 114 000, em 

favor de Nelson CarvalhOJ e No 1.130, tambem de 10-5'-935, 

aorrespondente ao mencion do mez, preparad.o por U:.Araujo e 

firmado por n. oraea, pela importanci de 114$000, em f vor 

de João Pereira, aendo seus pagamentoa ef'fe.atu doa em 27, 11 

e 20 de Maio, respectivamente. Aaonteoe que o ajudante Lafa

yette Monteiro, depois de haver pago o boletim no 1.121, o 

ultimo que lhe foi apresentado, desaonfiou de u uthentici-

dade, procurando por isto syndicar respeito. Da ayndican-

aia levada a effeito, resultou ficar constatada a f lsifica

ção da firma A.Diniz, abreviatura de Antonio Leandro Diniz, 

almoxarife de 3a.clasae em Campos Cargas, pelo que a Compa

nhia levou o facto ao conhecimento d Delegacia Regional de 

" Campos, afim de que fioasee positivado qual ou qu es os res-

ponaaveia. Wo inquerito policial, segundo traslado annexo, 

foram ouvidos z. aldemir Vieira da Conceição, graxeiro de 3a. 
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~ 
oluae1 Joaquim Sil.,. Go~do Filho, t~abalhado~ do Almoxarita- ~ 
do; Olivier Paulino da Silva, empregado· da Locomoção J Jos' 

Leandro Diniz, agente da eatação de c-poa Paeaageiroa1 J'oão ~ r5 
Domingues de Moraes, chefe das offioinas da Locomoção em Cam-

pos C rangolaJ Hermes Teixeira, trabalhador da Locomoção; 

Jos' Aoyr Fritas, trabalh dor do Almoxarif'adoJ Mario Ribei-

ro, escrevente do Almoxarifado em Campos Car ngol J Raymundo 

Eleuterio da Silva, inspector de looomotivasJ Francisco Oru.z, 

empregado dest Companhi ; Aohiles Ribeiro Pimentel, ex-em-

pregado desta Companhia e aotualmente electricista em CamposJ 

Nelson Carvalho, tr balhador do Almoxarifado J Jo·o de Souza, 

ex-trabalhador do Almoxarifado J Nil ton Vachado, ex-empregado 

do Almoxarifado; Lafayette Gomes Monteiro, ajudante da esta-

ção de Campos Passageiros, Francisco Soares, trabalhador do 

AlmoxarifadoJ Arlete Silva, domestica, residente em Ca.mpoSJ 

Arthur M chado, empregado desta Companhi&f Manoel Baptista 

Gomes, operarioJ Manoel Ferreira, foguista da LocomoçãoJ Be

larmindo Ribeiro, f'erroviarioa e Alzira Venanoio, domestica, 

residente em Campos. W conformidade do exame pericial pro-

cedido pelo Departamento da Folicia Technioa do Estado do 

Rio, os responsaveis pela falsificação dos boletins no inicio 

citados são Mario Ribeiro e Arthur Uachado. Ooncluido o in-

quer! to policial e enviado á. Justiça, o representante do llt.

nisterio Publico of'fereceu denuncia contra Antonio Leandro 

Diniz, Achiles Ribeiro Pimentel, W'aldemir Vieira da Conceição, 

Francisco Soares, Mario Ribeiro e Arthur Mach do, conforme 

se ve da certidão datada de 16 de Maio do corrente anno, que 

acompanha esta Portaria. Dos denunciados apenas Mario Ribei· 

ro e Antonio Leandro Diniz contam mais de 10 annos de servi-

ço nesta Companhia, donde a neceesidade do inquerito adminis

trativo, consoante estabelece o art. 53 do Decreto na 20.465, 

de 1 de Outubro de 1931, modificado pelo de na 2l.o8r, de 24 

de Fevereiro de 1932. Ia to posto 1 Cons.iderando que contra 

Kario Ribeiro ba diversos depoimentos af'f'irmando que o mesmo 
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costumava augmentar horas e dias de ·servi ço nas tolhas de pa

gamento e boletins G.27 para depois reaeber doa benef'ioiadoa 

e importanoiae correspondentes ao tempo majorado e não tra

balhado, oomo se v das decl rações dos proprios ben ficiado 

Waldemir Vieira d Conoei ão, chtles Ribeiro tmentel e 

Francisco Soar·ea 1 Considerando ainda que, quanto ao me mo u.a .. 

rio Ribeiro, o exame per1oi 1 procedido pelo Dep rtamento da 

Policia Technica conolue pel eu ree.pons bi11dade na emissão 

do boletins G.27 nrs. 066, 1.121, 1.128 1.130, doa quaes 

pr ·eenoheu os ol ro e as datas que enoimam e assigna.tur 

dos recibos firmados nos ques·tio.nados boletins 1 Considerando, 

ademais, que, segundo o depoimento d testemunha Ar1 te Sil

v , o menoion do ario Ribeiro procurou-a, na O·ooastão em que 

a Po1tot dilig noiav feitura do in uertto par ura.l' 

quaes os responsavets n emissão doa boletins, para pedir 

sua. protecção, de vez que estava envolvido no citado caso; 

Considerando, por outro lado, que João de Souz e Nelson Oar

v lho, em nome dos quaes fora em1tt1dos os boletins no 1.121, 

por 122$ooo e nD 1.128 por 114$oOO, respectivamente, negar m 

houvessem reQebido, no mez de Maio de 193;, qu lqller quantia 

por meio de boletins, sendo de notar que não foi encontrado 

João Pereira, e f vor de quem fo'i extrahido o boletim nD 

1.130 por ll4$000J Oonsiderando que contra Antonio Le ndro 

Diniz, Almoxart~e de 3a.olasae e Chefe de S oção do Almoxari

fado em Campos Carangol , no correr do inquerito policial 

houve aoous ções de ter o mesmo majorado. por vezee, folhas 

de pagamento e boletins G.27 oom d.i e não trabalhados pelos 

benef1o1adoa, que, a _ &e o recebimento das import no ias tot ea 

conatgn das nas folhas e boletins as,eim prepar doa, reeti tu

iam a Diniz e q\lantiaa correspondentes áa majorações por 

elle feitas, oonforme se evidencia das declarações prestadas 

por Raymundo Eleuterio da ilva, Franoisoo Cruz e Aohilee Ri

beiro P nte1; Oonsider ndo que o Representante do Kiniate

rio Publico otfereoeu denuncia não s6 oontr lla.l'io Ribeiro • 
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Antonio Leandro Diniz mas tambem oontr Aohil a Ribeiro Pt

ment 1, ald mir Vieir da Cono ição, Fr noisoo So r a e Ar-

thur oh do, este ontado pelos peritos do ep rt ento da 

olioi Teohnio oomo o autor d ssign tur elson arvalho 

no bolet1 G.27 na 1.128; Con ider ndo que, mesmo prov das 

a falt e evidenoi dos os seu utor s pelo inquerito po-

lioi 1, 4 jur:liaprudenoi as ente do Conselho N oion 1 do Tr -

b lho a exigenoi do inqueri o dmini tr tivo p r os empre-

gados com i d lO nnos de serviço, o qu oooorre oo Ma-

rio Rtb iro Antonio Le ndro Diniz, d t r ino in taura .. o 

do inquerito dministrativo • 

L vr do e oinoo vi d egual teor por 1m, noel u-

gueto Vaz Junior, eor tario d Oomm1 -o, que o oubsorevo, 

indo ssignado pelo 

Rio de 19.36. 
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COlOliSSlO DE IN !UERITO ADMINI 

Pelo presente instrumento, a Oommisaão Admi-

nistr ttvo d The Leopoldina Railway Comp ny, Limited, rog o 

comparecimento do senhor JOIO DE SOUZA ás 9 hor s a.m. do di 

lO de etembro p.futuro, na estação de Campos, no Estado do 

Rio de Janeiro, afim de, bem d verdade, prestar depoimento 

no inquertto dministr ttvo instaurado em virtude d Port ri 

de 25 do fluente mez, do senhor Director Gerente, segundo a 

qual, "conforme correspondencia troo da oom as Repartições do 

Traf go e da Contadoria, foram apresentados ao ajudante do 

agente da estação de Campos Passageiros, Lafayette Monteiro, 

par pagamento, os seguintes boletins G.27: NO 1.121, emtttt

do em 22-5-935, correspondente o mesmo mez de ll to, prepar -

do por A.Reis e firmado por A.Diniz, pela importancia de 

122$000, em f vor de João de Souza, ND 1.128, emtttido em 

10-5-935, refer nte o alludido mez, preparado por .Araujo 

e assignado por D.Iloraee, pela quantia de 114$000, em favor 

de Nelson CarvalhoJ e ND 1.130, tambem de 10-5-935, corres-

pondente ao mencionado mez, preparado por K.Araujo e firmado 

por D.Yoraes, pela importanoia de 114 000, em favor de João 

ereira, sendo seus pagamentos effeatuados em 27, 11 e 20 de 

Mato, respectivamente. Acontece que o ajudante Lafayette 

Monteiro, depois de haver pago o boletim no 1.121, o ultimo 

que lhe foi apresentado, desconfiou de au authenticidade, 

procurando por isto syndicar a respeito. Da syndicancia le

vada a effeito, resultou ficar aonstat d a falsificação da 

firma A.Diniz, abreviatura de Antonio Leandro Diniz, almox -

rife de 3a.classe em Campos Carg e, pelo que a Comp nhia le

vou o facto ao conhecimento da Delegao! Regional de Campos, 
• afim de que ficasse poaitivado qual ou quaes os responaaveis. 

No tnquerito policial, segundo traslado annexo, foram ouvi

dos: Waldemir Vieira da Conceição, graxeiro de 3a.cl •••J 



LEOPOLDINA RAILWAY 

Joaquim Stlv Gordo Filho, trab lhador do Al~xarifado; 011-

vier au11· Silv , empreg do da Locomo ão; José Leandro 

Diniz, ag t; .. da e tação de Campos P ssag ir os; João Domin

gues de Moraes, ohef d a officinaa da Locomoção em Campos 

Ca.rangola; Hermes Teixeira, trabalh dor d Locomo ão; José 

Aoyr Freitas, trab lhador do Almoxarif do, rio Ribeiro, es

crevente do Almoxarif do em Cam.Jl()s Carangol ; Raynundo Eleu

terio da Silva, insp ator de locomotivas; Fr noisoo Cruz, em

pregado dest eompanhia; Achiles Rib tro Pimentel, ex-empre

gado desta Companhia e &atualmente eleotriaista em Campos ; 

elson Carvalho, trabalhador do Almoxarif do; João de Souza, 

ex-trabalhador do Almoxarifado J Nil ton llaohado, ex-empregado 

do Almoxarifado; Lafayette Gomes Konteiro, aJudante da esta

ção· de Campos Paasageiros J Frqnoiaoo Soares, trabalhador do 

Almoxartt doJ Arlete Silva, domestica, residente em Campos; 

Arthur llaohado, empregado de a ta Companhi J 1l noel B pt ia ta 

Gomes, operaria; Kanoel Ferreira, foguista da Locomoção; Be

larmindo Ribeiro, :f"erroviario; e Alzir Venancio, domestica, 

residente em Campos. Na .conformidade do exame pericial pro-

cedido pelo Depart menta d alicia Technioa do Estado do 

Rio, os responsaveia pela falsific ção dos boletins no inicio 

citados são Mario Ribeiro e Arthur Kachado. Conoluido o in

querito policial e enviado á Justiça, o representante do Ki

niaterio Publico o.:f":f"ereoeu denunci contra Antonio Leandro 

Diniz, Aohil a Ribeiro Pimentel, a.ldemtr Vieira d Conceição, 

Francisco Soares, llario Ribeiro e Arthur }( chado, conforme 

a vf da aertid"'"o datad'a de 16 de Maio do corrente nno, que 

acompanha esta Portaria. Doa denunciados p n a ario Ribei

ro e Antonio Leandro Diniz contam maia de lO annos de serviço 

nesta Companhia, donde a n cessidade do inquertto admintatra

tiTo, consoante est belece o art. 53 do Decreto nD 20.465, de 

1 de Outubro de 1931, modificado pelo de no 21.081, d~ 24 de 

Fevereiro de 1932. I to postoJ Considerando que contra Kario 

Ribeiro ha diversos depoimentos a:f":f"irmando que o mesmo oostu-
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~ 
mava u~entar horas e dias de serviço naa folh a de pagamen- ~ 
to e boletins G.27 par depoi reoe er dos b nefioiados as ~ r.J ' } 
importanoiae correspondentes ao tempo majorado enio traba~ 11 o J 
lhado, oo o se vt das deolarações doe proprios beneficiados 

demir Vi ir da Conceição, Aohiles Ribeiro imentel e 

-ranoi oo So re J Con iderando inda que, quanto ao mesmo Ua-

rio Ribeiro, o x perici 1 procedido pelo Departamento d 

Polioi Teohnioa oonclu pela sua responsabil.idade na emissão 

dos boletins G.27 nrs. o66. 1.121, 1 .• 128 e 1.130,. dos quaes 

preenoh u os olaros e as d tas que enci a asaignaturas 

dos recibos firmadoa nos questionados boletin&J Considerando, 

de is, que, ae~undo o d poimento da testemunha Arlete Sil

v , o menoionado Mario Ribeiro proo.urou-a, na ·ooo sião em que 

Pol1oi diligenciava a feitura do 1nquer1to para apurar 

quaes os r spona veia na emissão aos boletins, par pedir 

eu proteo ·o, de vez qu est va envolvido no oitado oasoa 

Conaid rando, por outro 1 do, que João de Souza e Nelson Car-

valho, m no e dos quaes for emittidos os boletins no 1.121, 

por 122$000 na 1.128 por 114$000, respectivamente. negaram 

houvess m rec bido, no mez de aio de 1935'. qualquer quanti 

por mio de boletine, sendo de notar que não foi encontrado 

João reir , em favor de uem foi extrahido o boletim nG 

1.130 por 114$0001 Conaid r ndo que contra Antonio Leandro 

Diniz, Almoxarife de 3a.clasae e Chefe de Seoç·o do Almoxari

f do am Oa pos Carangol , no correr do inquerito policial 

houve cous çÕes de ter o mesmo majorado, por vezes, folhas 

de pag nto e bole ins G.27 oom dias não tr balhados pelos 

benefic i ado , que, após o recebimento das importancias totaea 

oonsign d na folha e boletins assim preparados, reetitu-

iam Diniz a quantias correspondentes ás maJorações por 

ell 1 f itas, oonfor se evidencia das declar çõea prestadas 

por Raymundo El uterio d ilva, Franoiaoo Cruz e Acbtle Ri· 

beiro Pimant 1; Considerando que o Representante do Kiniste

rio Publico of'fereoeu denuncia não s<S contra Kario Ribeiro • 
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Antonio Leandro Diniz mas tambem contra ~ohiles Ribeiro ~i-

mentel, Waldemir Vieir da Oonoei ão, Franoisoo Soares e Ar

thur :U:aohado, este apontado pelos peritos do Departamento da 

olioi Teohnioa oomQ o autor da asaignatura Nelson Carvalho 

no bole 1m G.27 nD 1.128; Considerando que, mesmo provadas 

as faltas e evidenciados oa seus autores pelo inquerito po

lioi l, & juriaprudenoia assente do Conselho N atonal do Tr -

balho a exigenoia do inquerito administrativo para os empre-

gados oom mais de lO annoa d serviço, o que oooorre oom Ka-

rio Ribeiro e Antonio Leandro Diniz, determino 

do inqueri to administrativo •. 

instauração 

Lavrado em oinoo vias de egual teor por mim, K noel Au-

gueto Va.z .Junior, Seoret rio d CoDUiliasão, que o subscrevo, 

indo aaeignado pelo d Commiaeão, ~~ 

de 1936. 
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COWISSXO DE INr;UERITO ADliiNISTR:ATIV 

OTIFICAClO 

Pelo presente instrumento, Admi-

nistrativo d The Leopoldina Railway Company, Limited, roga o 

compareoimento da senhor ARLETE SILVA 'e 9 horaa .m. do di 

10 de Setembro p.futuro, na stação de Campos, no E t do do 

Rio de Janeiro, afim de, a bem a a verd de .. res t r depoi nto 

no inquerito administrativo inst ur do em virtude d Port ria 

de 25 do fluente mez, do senhor Direotor Gerente, egundo a 

qual, "conforme correspondenoi trocad com as Repartições do 

Trafego e da Contadoria, :f'oram apresentados ao Judante do 

agente da estaçio de C mpos Pa aagetros, Lafayette onteiro, 

par pagamento, os seguintes boletins G.27: ND 1.121, e itti

do em 22-5-935, correspondente o mesmo mez de Jl io, prepara

do por A.Reis firmado por A.Diniz, pel importancia de 

122 000, em :f'avor da João de Souza; ND 1.128, emitttdo em 

l0-5-935, referente o alludido mez, prep rado por M.Araujo 

e assignado por D. or es, pela qu ntia d 114 000. em favor 

de Nelson Carvalho; e ND 1.130, tambem de 10-5-935, oorre -

pondente ao menoion do mez, prep rado por .Ar ujo ftr do 

por D.Koraes, pela import nai de 114 000, e f vor de João 

Pereira, sendo seus pagamentos ffeatu dos em 27, 11 e 20 de 

Maio, respeotivamente. Aoonteoe que o ajud nte L f yette 

Monteiro, depois de h ver pago o boletim ng 1.121, o ultimo 

que lhe foi apresent do, desoonfiou de eu authenticidade, 

proaurando por isto syndioar a respeito. syndiaanoi le-

vada a e:f'feito, resultou ficar oonstatad falsific ção d 

firma A. Diniz, abr·eviatura de Antonio Leandro Diniz, almoxa

rife de 3a.olasse em Campos Cargas, pelo qu a Companhi le

vou o faato ao oonheoimento da Delegacia Region l de C po , 
• 

afim de que fioasae positivado QUal ou quaes os responaaveis, 

No inquer1 to polioial, segundo trasl do annexo, for o vi

dos: Waldemir Vieira da Conoeição, graxeiro de 3a.ala •ea 
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Jo qui 

v to 

iniz, 

ilva Go do ilho, tr b lh or do Al xarif doJ 011-

aulino d S lv , pre do dG Looo ç-o; Jo é Le ndro 

g nt d at ç o ds C po sa oiroa ; Jo o Do in• 

gu o or a, oh f das o fioin Looo oç~o e a pos 

t'larangol J H rme Teixeir , tr dor d Lo o oç o; Jo é 

Aoyr eit s, tr ba1h dor do x •if do, Mario ibeiro, es-

or nte o A ox rif do e Ca po O r ngol J R ymundo Eleu-

t rio da Stl , in peotor de looo otivas J Criz, em 

preg do d t Co p nhi ; ohtle tb iro 1, x ... e pre-

gado dest Co p nhi nt 1 otr1oi ta poBJ 

elson C rv lho, tr b lh dor do Almox rU' doJ Jo""o de ouz , 

ex-tr balh dor do Almoxarif o J 11 ton oh do, -x .. e preg do 

do Al~oxarif do; L fayett Gomes ont tro, jud nt d est -

ção d O mpos s geirosJ Fr not oo So re , tr b lbador do 

lmox rif doJ Arlete Silva, domosttoa, rostd nt m Campos J 

.Arthur oh do, e pre o d ta Co p nhi ; no 1 :Sa.ptt ta 

Go es, o er rio J 1oel J! erreira, fogul ta d Looo ão J :ne .. 

lar indo Ribeiro, ferrovi ioJ lztr Von noto, do estioa, 

residente em ampos. Na oonformid d do x p riol l pro

cedido pelo Dep rt nto d Polioi Teohnio do Eatado do 

Rio, os respons v is 1 fal ifioaç~o do bo1 tin no tnioio 

oit do s ... o ario Ribeiro e Arthur aoh do. onoluido o in .. 

quer to polioi 1 e enviado ' Justiç , o repr aent nt do 1-

nisterio ublioo offereoeu denuncia oontr Antonio Le ndro 

Diniz, Aohiles Ribeiro Pimentel, ald mir Vi ira Conoeiç~o, 

Francisco So re·s, rio Ribeiro e Arthur achado, oon!orme 

se T da oertidão datada de 16 de io do corr nt anno, que 

oomp nha esta Port ri • Do denunciado a_enas ario Rib i .. 

ro e Antonio Leandro Dini~ oontam . ia da 10 nnos de a rviço 

n at Oomp nhi , don.de a necessidade do inquerito dministr -

t1To, ooneoant est eleoe o art. 53 do D ar to n 2o.46;, e 
• 1 d Outubro de 1931~ modifio do pelo n 21.081, de 24 de 

Fever 1ro de 1932~ Isto po to: Consid r ndo que oontr ar1o 

Ribeiro ha diTeraos depoimentos affirmando qu o es ooetu-
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mava augment hor s e dias de 

!3/. 
aerTiço n e folhas de pag men- ~ 

to e boletins G.27 para depois receber dos benefioi dos a 

importanoias correspondentes ao tempo majorado e não tr ba

lhado, como a ve das declarações dos proprios benetioi dos 

aldemir Vieira da Conceição, Aohilea Ribeiro Pi ntel e 

Franoiaoo Soares, Oonaider ndo aind que, quanto ao mesmo 

rio Ribeiro, o exame perici 1 prooe.dido pelo Dep rtamento da 

. olioia T ohnioa oonolue pela au reapona bilidaãe na emissão 

dos boletins G.27 nra. o66, 1.121, 1.128 e 1.130, doa quaea 

preencheu os claros e as datas que encimam. a as.aignaturas 

dos reoibos firmados nos questionados boletinaa Considerando, 

ademais, que, segundo o depoi ento d testemunha Arl te Sil

T , o mencionado Mario Ribeiro procurou-a, na ooo sião m que 

a Policia diligenciava a feitura do inquertto ra apurar 

quaes os responsaveis na emissão doa boletins, par pedir 

sua proteoção, d vez que atava envol ido no oit do o ao; 

Considerando, por outro lado, que João de Souza e Nelson Car

valho, em nome doa quaea foram emtttidos os boletins na 1.121 

por 122$000 e na 1.128 por 114 000, res eotiv nte, neg ram 

houvessem recebido, no m.ez de llaio de 1935, qualquer quantia 

por meio de boletins, sendo de notar que n-o foi encontrado 

João Pereira, em favor de quem foi e:xtrahido o boletim na 

1.130 por ll4$oOOt Considerando que contra ntonio L andro 

Diniz, Almoxarite de 3a.classe e Ch f de Sec ç·o do Almoxari

fado em Campos Oar ngola, no correr do inqu rito policial 

houve aoousaçõea de ter o mesmo majorado, por vezes, folhas 

de pagamento e boletins G.27 oom dias nMo trab lh doe pelos 

beneficiados, que, ap6s o recebimento das importanaias totaes 

consignadas nas folhas e boletins assim pre . arados, reatitu

iam a Diniz e quantias correspondentes 'a majoraçõe por 

elle feitas, oonfo~e se evidencia d s deol r ções pr at d 1 

por Raymundo Eleuterio da Silva, Francisco Cruz e Achilea Ri

beiro FimentelJ Considerando que o Representante do Ministe

rto Publico offereoeu denuncia não só contra · ario Ribeiro e 
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ntonio Le nd r o Diniz t a.mb contra Aohil ib iro 1-

m ntel , tt ldemlr Vielr da l)onoei ç""o , rancisoo oares e r .. 

thur ohado, e t o apontado peloa perito do ep rt 

o ioi Te oh oa ao o o nutor d atgn tur elson 

no bolet i .27 no 1.12 ,. Qonaid ran o que, e mo provadas 

a fal ta.s e evideno 1a.d f1 o a e autol~ a :pelo in uer to po.

lioial, • juri pru e oia a nte do Oon elho N o on 1 do Tra-

ba.lho a exigenoia do n uerito admblistrativo para o mpre-

gados oom mais e 10 nnos d a r v tço. o que oooorro oom Ma-

rio R beiro Antonio Leandro Diniz, determino 

do inqu rito dmini t ratlvo" . 

L vrado em ainoo vi s d ogu 1 t or por mi , .anoel u .. 

gueto az Junior, oretario da Oommissão, ue o subscrevo , 

Commi a ... o,U/~ 

RiO· d de 1936. 

~~c 
~~1~ U-1- ?J(~ 

fo~ ';}~;<-

.. 
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ASSENTADl 

Aos 10 dias do mez de Setembro do anno de 1936, ás 9 ho-

aalão numero 482-A, num desvio da eatação/1 ~ r as a.. m. , no aarr o 

de crampos Passageiros, da Estrada de Ferro Leopoldina, no Es

tado do Rio de Janeiro, presentes os membros da Commieaão de 

Inquerito Administrativo da referida aompanhia, mandou o se-

nhor Prea idente foss·em apregoaàoa os aaausadoe Mario Ribeiro 

e Antonio Leandro Diniz e as teatemunhae arroladas- na Porta-

ria de fls. 2, o que feito, reaponderam ao pr~gão o acauaado 

Antonio Leandro Diniz e as testemunhas Lafayette Gomes- Mon

teiro, Antonio Drummond Maia, João Domingue.s de MoraeB'P" Ray

mundo Eleuterio da Silva, Nelson Carvalho, João de Souza e 

.Arlete Silva, deixando de o fazer o acausado Mario Ribeiro, 

Pelo senhor Presidente foi d·1 to que em seguida seriam tomadas 

as declarações· do accusado Antonio Leandro Diniz: e logo apcís 

as do acausado Mario Ribeiro, que neste momento compareae pe

rante a Commdseão, fiaando as testemunhas prevenidas de que 

seriam ouvidaa apcía as dealaraçõee dos accusadoa, aada uma de 

per ai, pelo que deveriam aguardar fóra do recinto doe traba-

lhos a sua vez. Do que, para aonetar, eu, Manoel Augusto Vaz 

JUnior, Secretario da Commis ndo de escrivão, dacty-

lographei este termo em qu egua.l teor, que eubeore-

vo e aee-igno com os demais de~is membros da 

C"ommierrão, t:c:/'~ 

7 

DECLARAQOES DO ACCUSADO ANTONIO LEANDRO DINIZ 

Em seguida, compareceu ANTONIO LEANDRO DINIZ, braeilei-

ro, com trinta e quatro annos de edade, casado, residente á 
~ 

rua Alberto Torres numero 149, nesta cidade de Campos, Estado 

do Rio de Janeiro, ferroviario, com quinze annoa de serviço 

na crompanhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, quanto ás 
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ás testemunhas arroladas no presente inquerito, apenas tem a 

allegar sua inimizade aom a de nome Raymundo Eleuterio da Sil~CJ -

va, por questões- de serviço, e sobre os faatos o·onstantee da J 
Portaria de fls. 2, que lhe f o i lida, respondeu,· na presença 

de seu advogado, Doutor Oatacilio d" lcantara Ramalho, de 

quem se fez acompanhar·, conforme procuração que adiante se 

ve: que o accusado exerce as funoções de Almoxarife no Depo-

sito do Almoxarifado em Campos Carangola ha nove annos, tendo 

vindo de Minas direotamente para aqui; que em Maio do anno 

pa~aado, ouja data exaata não se reoorda, foi o acoueado, ás 

19 horas maia ou menos, procurado na sua residenoia pelo seu 

irmão José Leandro Diniz, agente de Campos Passageiros, o 

qual mostrando-lhe o boletim G.27 na 1.121, emittido, segundo 

se lembra, para o trabalhador .roão de Souza, disse-lhe que o 

seu ajudante Lafayette Monteiro, após haver pago aquelle bo-

letim, desconfiou da ass-ignatura nelle apposta e tambem des

confiou mais do carbono empregado em tal boletim, uma vez que 

não era da mesma qualidade que o empregado no Deposito do Al

moxarifado em Campos Carangola; que o aoousado examinando o 

referido bo1etim, positivou desde 1o.go tratar-se de .uma falsi-~
1 

fioação de sua as~ignatura e poriaso mesmo logo em seguida, ~') 

no dia i~àiato, procurou tomar todas as providencias afim 

de esclarecer aquella falsificação; que dois di~e depois de 

ter sido effectuado o pagamento do boletim na 1.121, estive-

ram no Deposito do Almoxarifado o Interventor da Contadoria, 

Antonio Drummonà Maia, e o Inspeotor Espeoial do Trafego, Ma-

noel Joaquim da Rocha, os quaeg pelos pedidos feitos pelo ao

ousado, fizeram um exame, verificando que em nenhum dos blo-

cos de talÕes G.27, quer em uso, quer em stook, havia a nume-

ração do boletim na 1.12~, pelo que constataram estar o ser-

viço de pedidos d'e boletins e o fornecimento destes de aooor-
.. 

do com a existenoia em uso e em sto~kJ que o oaao foi levado 

ao conhecimento da Policia desta cidade de Campos, a qual pro

cessou inquerito a res-peito; que o aoousado valendo-se de to-
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todos os meios ao seu alcance, procurou esclarecer desde logo 

a procedencia da falsificação do predito boletim, acompanhan- tJ G 
do, em todos os passos, ae diligencias da Policia looal; que ~ 
quando a Policia investigava a falsificação do boletim G.27 

nD 1.121 e de outros, o accusado, po~que em jogo sua assigna-

tura falsificada, pro~urou ouvir uma tal Arlete Silva,mulhar 

eepirita, de quem Belarmindo Ribeiro ouviu a info~mação de 

ha.ve~ o trabalhador do Almoxarifado, Arthur Maoha~o, procura

do-a para. dar um geito na ~ua situação, de vez que, em combi

nação com Mario Ribeiro, recebera na estação de Campos Pa~~a

geiros dinheiro referente a um boletim falso; que Belarmindo 

Ribeiro, aaima referido, é empregado do Almoxarifado em Ca.m-

pos ~arangola, com quatro a.nnos de serviço mais ou menos;que 

o acousado procurando Arlete Silva, esta informou-lhe que de 

facto Arthur Maahado a procurara para que ella o protegesse, 

de vez. que elle estava envolvido, juntamente com Mario Ribei 

ro, no recebimento do dinheiro proveniente de boletim falso; 

que o acoueado ouvindo isso de Arlete, solicitou-lhe 

informasse se Arthur Machado ainda a procurasse; que dias de

pois, o accu~ado foi informado por Arlete Silva de que Arthur 

Machado não voltara, porém, f~ra procurada por Mario Ribeiro, 

que pediu tambem sua interferenoia no caso, uma vez que todos 

já sabiam ser elle o responsavel pela emissão doe boletins I 
fals-os; que. oomo já disse, em todas as diligenciaS' da Policia 

o a.cou::ra o es teve presente, não tendo ass.istido qualquer a

cusação contra si, e muito surpreso ficou quando um anno de

pois de ocoorrido o facto, foi denunciado pel Promotoria Pu

blica desta Comarca aomo coautor no crime de eetelionato;que 

isto só pÓ de rovir de te a temunhae· falsas:, arranj adaa por 

Raymundo Eleuterio da Silva, inimigo do aoousado, conforme 

elle proprio affirmou perante o ~uiz, no aummario; que a ini

mizade de Eleuterio com o acouaado advem do facto de haver 

certo dia, ás 16 horae, elle, Eleuterio, medido lenha no De

posito do Almoxarifado sem a aeaistencia do accusado, que 
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que Chefe do Deposito, sem sua autori~ação, não era poseivel 

a Eleuterio proceder medição de lenha, tanto mais em hora de 

eahida doe empregados, e, se assim estava procedendo, era por 

uma mera exhibição; que o accusado na qualidade de Chefe do 

Deposito de Campos Carangola, se insurgiu contra o acto de 

Eleuterio e recebendo delle resposta menos digna, foi obriga

do a aggredil-o; que desle ~eu acto houve correepondencia com 

o Chefe do Almoxarifado, não tendo o accusado recebido qual

quer admoestação; que E~euterio desde aquella oc~asião promet-

teu vingar-se ·do accusado, nem que foaee usando de "macumba", 

e de facto, aproveitando o caso do boletim falsificado, jun

tamente com~rancieco Cruz, foguista da Locomoção, conseguiu 

Eleuterio levar á Polieia Achilee Ribeiro Pimentel, ex-traba-

lhador do Almoxarifado e cunhado de Francisco Cruz, que ha 

mais de um anno deixara de servir ao Almoxarifado; que 

Ribeiro Pimentel na occasiio em que foi levado 4 Policia, era 

menor e tinha seu Pae louco, razão por que valendo-se Eleute

rio e Francisco Cruz desta situação, conseguiram uma declara

ção falsa de ohilee Ribeiro Pimentel; que o aoousado se re

fere ao facto da loucura de Achilea para mostrar que se elle 

bom procuraria ayndioar a informação do filho e não deixaria 

que o mesmo se prestasse a um depoimento falso; que apezar do 

interesse do acousado no descobrimento do responB'avel ou doe 

reeponsaveis pela falsificação doe boletins G.27, aoompanha.n .. 

do ~itaa ve~ee as diligencias da Policia, não teve conheci

mento na oocasião das declaraç5es prestadas por Aohilee Ribei

ro Pimentel, pois se dellas tivesse sciencia, teria logo na 

ocoasião desfeito uma inverdade que contra o aoousado ee lan

çava; que só na occaeião do summario é que o accueado teve co-

nheoimento das declarações preatada.e por Aohilee Ribeiro Pi

mentel, nas quaee elle dissera que não eó Mario Ribeiro oomo 
~ 

o aocusado apontavam dias a maior para elle, Aobilea, com a 

condição de dividir o producto doa dias augmentados com o re

ferido Mario Ribeiro e o aocueado; que no eummario de culpa, 
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culpa Achiles Ribeiro Pimentel, tambem denunciado como cum

plice, prestou declarações em 

tou o acousado, sabendo este, 

mou em juizo o que dissera na 

dia differente do em que pree

entreta.nto, que Aohiles oonfir- & 0 g 
Poliaia; que o questionado bo-

letim G.27 nQ 1.121 foi emittido, como disse, em nome de joão 

de Souza, porém, como joão de Souza não estivesse em Maio de 

1935 no Almoxarifado, sendo além disto analphabeto, o acouea

do trouxe-o á presença do ajudante da estação de Campos Pas

sageiros, Lafayette Monteiro, af'irn de que o mesmo vendo-o pu

desse declarar se foi elle quem recebeu de suas mãos a impor

tancia correspondente ao boletim na 1.121; que Lafayette Mon

teiro disse desde logo não ter sido aquelle o que firmara o 

recibo com o nome de joão de Souza no boletim G.27 nQ 1.121; 

que quanto á acousação de chiles Ribeiro Pimentel, repete o 

accusado ser a mesma falsa, uma vez que Chefe de serviço ha 

nove annos em Campos·, emittindo boletins G.27 e confeccionan

do folhas de pagamento, se os alterasse apontando dias não 

trabalhados pelos empregados-, de ha muito tempo teriam sido 

esses factos denunciados, pois que por muitas vezes despediu 

empregados e se ellea tivessem contra si tal arma, della se 

valeriam; que até Maio de 1935, o accusado nenhuma suspeita 

tinha contra o es-oripturario Mario Ribeiro, porém, ante a de

claração de Arlete Silva, a que já a.lludiu, o accusado levou 

o facto ao conhecimento da Policia, aguardando o resultado do 

exame da letra a que iria proceder a mesma Policia; que Mario 

Ribeiro não tinha autorização para aesignar boletim G.27,sen

do esta privativa do acousado; que os boletins G.27 eram guar-

dados pelo aocueado em sua residenoia, para maior segurança, 

porque aqui em Campos, na Reeidenoia da Via Permanente, já se 

deu faato identico, porém, o acouaado p&de affirmar que o bo

letim G.27 no 1.121 falsificado, não era do stock de boletins 
~ 

G.27 do Deposito do Almoxarifado em Crunpoe Carangola; que so-

bre os factos referentes á falsificação do boletim G.27 na 

1.121, onde estava a sua. asaignatura falsificada, o accusa.do 
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accu ado prestou declarações 

~ 
na Policia por duas vazas, sendo ~ 

a primeira para dizer sobre a asaignatura appogta no boletim 

G. 27 no 1 ,121 e a segunda para levar ao conhecimento da auto-di új1 
ridade policial o que apurara com respeito ao nome de Arthur 

Machado e ao de Mario Ribeiro; que o accueado, até Maio de 

1935, sempre manteve b~as relações com Mario Ribeiro, que, 

depois do que occorreu com relação á falsificação dos bole-

tina, deixou de falar ou mesmo cumprimentar o aoousado; que 

algumas vezes Mario Ribeiro substituiu o acousado em suas 

funcções no Deposito do Almoxarifado, por~m, mesmo assim não 

tinha autorização para aesignar boletin~ G. 27. Nada mais ha

vendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o 

presente termo de declarações, que, depois de lido e achado 

conforme, vae assignado pelo acousa.do, membros da cromm.iseão 

e pelo advogado do acousado. Do que , para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz .runior, Secretario da Comm.isaão, servindo de ee-

crivão. dactylographei de egual 
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10 Traslado da procuração bastante que faz ~ 
t;;· -ó 
~ 

Antonio Leandro Diniz.-

~ 
Q 
C)' 

SAIBAM quantos este Publico Instrumento de procura ·íio bastnntc virem que, no UllllO do na ci- ~ 
mento de Nosso Senhor Jesus Christo, de mil novecentos e trinta e seis aos -dez- )? 
dias do mez de Setembro do dito anno, nesta cidade de Campos, E tado do Rio de Janeiro e 2 

d •.p• 3 Republica dos Estados Unidos do Brasil, em meu ca•·torio, comparece U como outorgante,no e 1.1.~- ~ 
cio do Foru~, Antonio Leandro Diniz, brasileiro, casado, ~erro-via- ~ 
rio, residente á rua dr. Alberto Torres no 149, nesta cidade,---- ·

1 

reconhecido pet 0 proprl 0 de mim tabellião interino e da!> duas testemunhas no 
fim assignadas, igualmente de mim conhecidas, do ql1c dou lé; periwle as qtwes por cll m · foi dilo que. 

por este Publico Instrumento, nomeia e constitue ~cu bastaule procurador O advoga
dO Dr. Octacilio d'Alcantara Ramalho, brasileiro, casado, com es
criptorio nesta cidade, á rua Santos Dumont no 42, sobrado, sala 

c 

7, para o ~im especial de represental-o em inqueritos administra
tivos ou quaesquer outros processos extra-judiciaes, com amplos e 
illimitadoe pod~res, podendo ouvir testemunhas d~ ~digo, de de~e- ~· 
ea e de accusaçao, renresental-as, digo, accusacao, reperguntàl-as 
ou contestal-as, apresentar de~esa escripta e testemunhal, emf1m ~ 
praticar até f'inal todos os ac t os necessarios e uteis á sua de~e- ~ 
sa; usar dos recursos necessarios e assignar os protestos,terrnos 
e compromissos legaes; ratifica os impressos que lhe foran 1±1 os 
como se expressos ~nssem e dá poderes de substabelecime nto.------

" 
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ao qua concede todos os ~;eus poderes por Direito pennillidos, pura que t' lll nome dcll ontorgan
to como se presente fosse , possa em Juizo, ou fora d'ellc, requerer t' allegnr tudo quuntn fór a bem 
de seu direito, em todas as causas c demandas cíveis e crimes, movidas c por mo,•er, em quo fõ t• 
Autor ou Ré , em um ou outro fõro, seguindo suas ordens e avisos, que serão considerados como 
parte integrante deste instrumento; substabelecendo esta em o quem con,·ié•·, os substabcla ido em 
outros, e revoga-los querendo; propondo as acções comp tentes contr:J quem direito tive•·. pre. lar ·m sun 
alma os juramentos lícitos, fazel -os dM a quem convier·; assignat· todos os termos, ;Jutos, folhas e pa peis 
precisos; apellar, aggravar, embargar e interpor qnac!';quer outros recurso:., ainda os de revista a finaes 
det:isões; fazer jusliflcações, intimações, louvu.,:ões, rcmovimenlos, toma!' posse de bens, desislencias, recla
mações e habilitações, retificações, confissões, varinr de ac\'ÕCS, execu~:ões, anemalações, SC(]Uestro ·, penho· 
ras, protestos, contra-protestos, embargos e descmbargos, produ:r.ir, inquiri•·, pet·gunlar e contraditar 1es
tenninhas; dar de suspeito a quem o fôr; procede•· a inventa rios e par·tilhas, dnr-se po•· citado pAra e lias e a 
tudo assistir até sentença final; licitar e t•elicilar sobre qunesqner bens, anematações ; l'a1.er conciliações 
perante quaesquer autoridades, para o que concede illimitarlos poderes; offcrecer lodu o genero de 
artigos e papeis precisos, sem reserva du poderes que os ha por declarados, como s · nesta fossem c. pe
cificados; e tudo quanto fôr feito pelo dito seu Procurador ou substabelecidos, huven'• por valioso e firme, 
e só para si reserva a nova citação c o poder de venda de bens. E de como a :-;im o disse _elo que 
dOU' fé, fiz a presente, que lhe li, acceit OU <' assigna COm aS t estemunhaS J0a0 de 

Oliveira Ramos e Antonio Pereira Cabral, br~sileiros, casados .e 
~esidentes nesta cidade, pe~ante mim tabelliao interino que o es
crevi, dou fe' e assigno Joao S. R. Castro . - Antonio Leandr o Diniz . 
João de Oliveira Ramos . -Antonio Pereira Cabral.-(Collados e inuti
lisado~ sellos federa es no valor de 2$200, inclusive o da taxa de 
Educaqao e Saúde) . "- Trasladada na mesma data por mim • 

r::J~ ~\Lb~ ~ 
~~()li,_~ ..e ~ 

./{.PA.AA. ~~~ 

Firma no Tab. ROQLJETTE 
Rua do Rosario, 115-Rio 

-
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JY. 
DECLARAÇ~ES DO ACCUSADO MARIO RIBEIRO ~ 

Em seguida, compareceu MARIO RIBEIRO, braei~eiro, com 

trinta e oinoo annos de edade, solteiro, residente á rua Tei~ a(} 1 
xeira Dias numero 17, nesta cidade de Campos, Estado do Rio 

de ~aneiro, ferroviario, com dezeseis annos de serviço na Com

panhia Leopoldina., mais ou menos, sabendo ler e escrever, 
, 

quanto as testemunhas arroladas no presente inquerito, apenas 

a de nome rlete Silva é uspeita ao accueado, nada tendo a 

art.icular sobre as d emaia, e sobre os factos constantes da 

Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu, na presença 

de seu advogado, Doutor Nelson Pereira Rebel, de quem se fez 

acompanhar, conforme procuração que adiante se vê: que o ao

ousado é funccionario a.ntigo da Oompanhia Leopoldina, tendo 

trabalhado até 1927 no Departamento do Trafego, Locomoção, e 

algum tempo deste periodo ausente do serviço da mesma Compa

nhia, assim distribuido: de 1920 a 1924 no Trafego, como te

legraphista; de 1924 a 1925 afastado; de 1926 a 1927 na Loco

moção; que ainda no anno de I9a7 veiu para o Almoxarife do 
' . 

Deposito de Campos Carangola o senhor Antonio Leandro Diniz; 

que em 1927, como disse, trabalha.ve. na Locomoção sob as ordens 

de Durval Peçanha, que procurava aproveitar oa seus servi~os; 

que com a vinda de Diniz para o Almoxarifado de Campos Caran

gola, foi lembrado pelo servente do Almoxarifado de nome Luiz 

Augusto, já falleaido, o aproveitamento do accusado no referi

do Deposito; que ante a recommendação de Luiz gueto, digo, 

Luiz Augusto, Durval Peçanha achou que seria uma bOa opportu

nidade para o accusado ingressar no Almoxarifado, onde pode-
. 

ria fazer carreira;, sendo com a aoquiescencia de Peçanha o 

accusado admittido por Antonio Leandro Diniz na qualidade de 

trabalhador provisorio do Almoxarifado; que não tendo Diniz 

nenhuma pratica do serviço do Almoxarifado, o mesmo aaonteaen-

do com o accusado, que com alguns conhecimentos de contabili

dade ea esforçou para bem comprehender o serviço, Diniz entre

gou-lhe todo o serviço de oonfecaionamento de folhas de paga-
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~ 
pagamento, sendo o ponto do pessoa~ organizado por DiniZI que ~ 
de 1927 a 1928 Antonio Leandro Diniz, talvez em virtude dos 

seus minguados venoimentoa, combinou oom o oommeroiante Alv~ ~~ 
ro Baptista o fornecimento de generoa a trabalhadores, com a 

allegação de que isto fazia para que taes trabalhadores não 

tivessem difficuldades, dando, entretanto, o referido commer

ciante a Diniz uma commdsaão de cinco per cento; que isto no 

começo foi feito com nomes verdadeiros, isto é, de empregados 

que estavam trabalhando, porém, posteriormente, Diniz já en-

viava vales a Alvaro Baptista para recebimento de dinheiro, 

usando nomes suppostoe, isto é, de pessOas que não estavam em 

serviço; que certa vez, Alvaro Bapti.sta perguntou ao acC'ueado 

se sabia da existencia daquelles· nomes, ao que o accusado res

p~ndeu que não; que estes faC"tos foram ao conhecimento do ac

cusado porque Alvaro Baptista, que na ocoas-ião era negociante 

estabelecido na rua Baroneza, nesta cidade, sabendo que Diniz 

emittia novos vales para com elles poder satisfazer o pagamen

to correspondente aos vales anteriormente emittidos, auspen-

deu a acceitação desses novos vales, exigindo de Antonio Lean· 

dro Diniz primeiramente o pagamento da quantia antes adianta

da e como Diniz não tivesse dinheiro para satisfazer a exigen

cia de Baptista, resultou este ultimo t .er um prejuizo de dois 

contos e tanto; que estes factos eram do conhecimento geral, 

sendo até que em derredor da casa do acoueado, quando ali 

brincavam meninos, sua companheira ouviu essa mesma refe.ren

cia e quando o accusado chegou á casa, deu-lhe della conheci

mento, achando que o a.ccus-ado não devia continuar no Depos 1 to 

do Almoxarifado, sob as ordene de um homem deshonesto; que 

Diniz veiu a ter conhecimento do commentario da companheira 

do accueado e quando este e~ serviço, chamou-o ao armazem-

guarda de madeira 11 fechando a porta lhe d1aae que aa a 

mulher do acoueado continuaaae oom aquellas referenaias, elle, 

Diniz, entraria pela porta a dentro e a cortaria a gurumbumba; 

l 
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gurumbumba; que ante a attitude de Diniz, o aaoueado nada 

~ . 
re- t 

darguiu, deixando-se fic:ar em aasa, sendo 

por Diniz para reassumir o serviço~ o que 

ha pouoo tempo, depois da ooaurrenaia dos 

por ve~ee chamado ; 

o aoouaado !&z 'que.~ ~o 
boletins G.27, o 

aoaueado aonversando com Yveu Santos, ex-trabaihador do Almo-

xarifado em aa.mpos Carangola e aotualmente aposentado da Cai

xa e residente em Atafona, soube que naquella ooaaeião Anto- l 

nio Leandro Diniz pedira a Yve.s Santos para convidar o accu

~ado a dar um passeio á noite, quando Diniz então teria d•por

tunidade de eliminar a vida do acousado, uma vez que só assim 

poderia se livrar do mesmo; que em 1930 Hermes Teixeira, ami-

go de Antonio Leandro Diniz, pretendia o logar do accueado 

para um seu irmão e valendo-se de um descuido do accusado em 

ter posto para fÓra do armazem de madeira mais uma peça do 

~ue a quantidade constante do pedido, porém, logo reparado 

tal desouid'o, porque o accueado voltou a peça ao armazem, 

pretendeu a sahida do accusado do Almoxarifado, aommunicando 

o oaaorrido a Diniz, o qual, em termos asperoe, chamou a at

tenção do aaausado, razão por ~e este pediu o boletim de 

gamento; que sendo negado o boletim por Diniz, o aoousado 

tirou-se para sua casa e ahi foi novamente insistido por Di

niz para voltar ao trabalho; que Diniz tambem nessa occasião 

deu ao accusado uma minuta de uma carta para que o acousado 

por ella se dirigisse ao Chefe do Almoxarifado pedindo a in

tervenção do Chefe do T'rafego afim de que o aocusado voltas se 

ao serviço de telegraphista; ~ue o aaaueado se recusou, em 

virtude de conselhos de amigos, em fazer aquella carta, vol

tando ao seu serviço, porém, já ahi não voltou mais para a 

confecção de folhas de pagamento, pois que Diniz valendo-se 

dos conhecimentos de J"osé Assis, aliás aprendidos com o a.ocu

sado, retirou de suas attribuições tal serviço, passando en-

tão .o acoueado de 1931 em diante a fazer o serviço de pateo, 

tomando o ponto do pessoal que chegava em papel eeparadot que 

era levado por J'osé A.ssie para ser entregue a Diniz; que em 
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em fina de Maio 

andro Diniz, ao 

ao accusado que 

&jp 
de 1937, poateriormente ao dia 22, Antonio Le- -17 . 
chegar pela manhã em Campos Carangola, disse ~ (/OC{ 
eeu irmão J'osé Leandro Diniz, e.gente da esta-(/ 

ção de Campos Passageiros, fOra á sua casa na noite anteceden

te e mostrou-lhe um boletim G.27 no 1.121, pago pela estação 

de Campos Passageiros, cuja aasignatura de A.Diniz era falsa; 

que ante aquella communicação do seu irmão ·, Antonio Leandro 

Diniz passou uma noite mal, quasi não podendo dormir, confor

me o dito do proprio Antonio Leandro Diniz; que momentos de

pois desta ~onversa de Antonio Leandro Diniz com o ac~ueado, 

ali chegou J'osé Leandro Diniz, que de facto exhibiu o boletim 

G.27 no 1.121, momento em que o accusado apanhando o referido 

boletim, foi confrontal-o com os em stock do Almoxarifado 

para syndicar se era de facto um dos boletins fornecidos pela 

Companhia; que com isto não concordou Antonio Leandro Di.niz; 

que o accusado, na mesma oc~aa:ião, a.inda fez ver aos dois Di

niz que não era bom propalar o facto, pois q,ue para se apanhar 

o reaponeavel, era preferivel a causa ficar em sigilo, de ve.z 

que o reaponsavel viria a reproduzir a falta; que ~om isto 

concordaram os doia Diniz, porám, o pessoal da Locomoção já 

sabia do facto; que a Policia desta cidade tomou conhecimento 

do caso da falsificação de boletim G. 27, instaurando inqueri

to; que estava o accusado em sua residen~ia quando ali chegou 

Antonio Leandro Diniz para levar o accusado até á Delegacia 

de Policia, onde, segundo informou ao accueado, estava depondo 

contra elle, accusado, Waldemir Vieira da Conceição, ao que o 

accueado respondeu ser Waldemir seu inimigo, isto, rectifioa 

o acousado, ocoorreu quando o aoousado em serviço, estando da 

parte de fÓra do Almoxarifado o senhor Antonio Drummond Maia, 

Interventor da Contadoria; que o accusado se promptifioou em 

ir immediatamente á Delegacia, porém, Antonio Leandro Diniz 

lhe disse que isso não era neceesario e eahiu para chamar 

Francisco Soares e Joaquim da Silva Gordo, ambos trabalhado-

rea do Almoxarifado, os quaes, em companhia de Antonio Leandro 
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Leandro Diniz, foram para a Delegacia de Policia; que o accu-

sado já se achava em sua reaidencia quando ali foi ter o se- ~ 

Dini z , ohamand o~o para ir á Delegada d .(j (/. Ó J nhor Antonio Leandro 

Policia, onde o accusado foi apresentado primeiramente a Wal~ 

demir Vie~ra da cronoeição e depois a Francisco Soares e a joa

quim da Silva Gordo, e quando interpellado pela autoridade 

sobre a acoueação que lhe fazia Waldemir Vieira da Conceição 

de haver o accusado apontado mais dias de serviço do que os 

realmente trabalhados, o acousado contestou essa affirmaçã.o 

e pediu para que Waldemir provasse onde estava aquelle dia a 

maior apontado, recebendo como resposta que elle, Waldemir, 

ficara com tal dia, razão por que o accusado teve a seguinte 

expressão: "Então é elle o ladrão"; que o aO"cusado ainda a].

legou contra Waldemir inimizade pe~soal, allegação 

fez contra Joaquim da Silva Gordo, só não a fazendo com res

peito a FranO"ieoo SoareS'; que esta inimizade adveiu do facto 

de Waldemir Vieira da Conceição e joaquim da Silva Gordo te

rem sido beneficiados por Antonio Leandro Diniz em augmento 

de dias e horas não trabalhados, razão por que se tornavam 

indisciplinados no serviço para com o accusado, sem que Diniz 

tomasse qualquer providencia; que posteriormente a essa pri

meira ida do accusado á Policia, começou elle a ser procurado 

por Bellarmindo Ribeiro, trabalhador do Al~xarifado, o qual 

lhe aconselhava a procurar uma mulher que cuidava de eepiri-

tismo, sem declinar o nome dessa mulher, e sempre o accueado 

ia dizendo a Bellarmindo que iria lá, por~m, nunca foi; que 

Bellarmindo Ribeiro é ·compadre de Antonio Leandro Diniz; que 

na primeira ocoasião em que Bellarmindo falou com o acouaado, 

contou-lhe que a mulher espirita o mandara passar por determi

nado local, pois ali encontraria o falsificador do boletim, e 

cumprida a determinação da tal mulher, Bellarmindo encontrou 

um rapaz que, pelos traços, se tratava de José Assis, porém, 

o accusado lhe fez ver não ser possivel joeé Assis assim pro

ceder; que depois voltou Bellarmindo a insistir aom o accuea-
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accueado para ir á casa da tral mulher espirita, contando-lhe Jt 
então que atravez das cortinas de u.ma porta da casa da refe- AatJ{ 
rida mulher, elle, Bellarmindo, vira Arthur Machado, trabalhaf / 

dor do Almoxarifado em Oampos Carangola, pedir a intervenção 

daquella mulher, pois que elle, Arthur Maahado, estava envol

vido numa fala ificação de bolet,ins G .27; c:tue o accusadó quando 

da segunda vez que foi ahamado á Delegacia de Policia, iato é, 

no dia 5 de Agosto do anno passado, foi, no dia 6, apresentado 

á tal mulher espirita, que veiu a saber chamar-se Arlete 'Sil

va, a qual disse da primeira vez que o accueado parecia um 

senhor Ferreira, ao que o Doutor Delegado de Poliaia respon

deu: "Não, senhora, este é Mario Ribeiro"; que posteriormente 

a este encontro do accusado com Arlete Silva, vindo elle, ac

cueado, constantemente á casa do seu irmão, na rua For~sa, 

apurou que Antonio Leandro Diniz frequentemente visitava a 

cas-a. de Ar~ete e maia tarde o representante do Syndica.to tam

bem veiu a apurar de que Arlete Silva era amasia de Antonio 

Leandro Diniz; que o accusado foi suspenso do serviço em 18 

de .Tunho do anno passado e daquella data em diante sempre pro

curou o senhor Antonio Leandro Diniz para saber a solução do 

seu caso, sendo que Antonio Leandro Diniz sempre lhe dizia não 

ter vindo a solução e tambem nas mesmas occasiões Diniz, tal 

qual fazia Bellarmindo Ribeiro, dizia ao accusado que os res

ponsaveis pela falsificação de boletim G.27 eram Arthur Macha

do e outro empregado do Almoxarifado, sem comtudo dizer qual 

esse outro empregadoJ que Antonio Leandro Diniz sempre procu-

rava convencer ao aocueado que nenhuma res~onsabilidade lhe 

assistia na falsificação de boletim de pagamento, por~m, como 

o accusado lhe fizesse ver a demora na solução, elle, Diniz, 

promettera emquanto perdurasse aquella situação, auxiliar o 

accusado ~om 400$000 para elle manter uma quitanda; que o ao

ousado ante a promeaaa de Diniz. procurou-o no dia 3 de Agos

to do anno paaaado para receber o promettido, respondendo An

tonio Leandro Diniz que não era posaivel a.ttendel-o, em vir-
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virtude delle, Diniz, estar daguelle geito, isto é, sem di-

nheiro; que ainda quando a Policia tomou conhecimento do fa-

ato da fals ifiaação dos boletins G.27, foi o proprio Antonio ~ OO !
Leandro Diniz quem arranjou advogado para o accueado, que não 

é o actual e sim o Doutor Antonio Ribeiro de Miranda, o qual 

aconselhou ao accusado que nada dissesse contra Antonio Lean

dro Diniz, porque este nenhuma accusação lhe estava fazendo, 

razão por que. nada se estava apu.rando contra o accusa.do; que 

posteriormente, sendo a situação do accusado differente da de 

Antonio Leandro Diniz, não poderia elle concordar em ficar 

com aquelle advogado, amigo pessoal do mesmo Antonio Leandro 

Diniz; que o accusado nega a autoria da falsificação dos bole 

tine G.27 indicados na Portaria que lhe foi lida, assim como 

nega qualquer acto de coparticipação sua nos mesmos boletins, 

que, segundo se recorda, em numero de tres, lhe foram apresen-

tadoa pelo Delegado de Policia, não se recordando dos numeras 

doe mesmos boletins; que as relações do accusado com Antonio 

Leandro Diniz eram de s-erviço, isto é, de empregado para supe

rior hierarchico; que na occaeião da ultima classificação, 

quando o accueado foi classificado oomo escrevente, soube por 

intermadio de ~osé Acyr de Freitas que Antonio Leandro Diniz 

dissera que o accusado era eB'crevente para não escrever nada, • 

ao que o accusado ainda retrucou "i._! to é mui to bom para mim, 

pois quando f~r descoberta essa serie de causas que ahi exis

tem, eu não estarei envolvido"; que Los é Assis a que o accuaa

do vem se referindo em outros topicos é J"osé Acyr de Freitas; 

que o accueado quando teve occasião de saber doe actos prati

cados por Antonio Leandro Diniz, não os levou ao conhecimento 

do Chefe do AlmDxarifado porque sendo elle de categoria infe

rior ao seu Chefe, não queria quebrar a disciplina, quanto 

mais que oa Ohefea àe Departamento sempre que recebem oomnm

nicaçõee, digo, quanto mais que o Chefe do Departamento do Al

moxarifado devolvera ao senhor Antonio Leandro Diniz uma car-

ta em que roaé Neveg, trabalhador do Almoxarifado, represen-
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~ 
representou contra ntonio Leandro Diniz, em virtude de actos ~ 
de injustiça por elle praticadoa; que o acousado mostrou-se ~(!ÚY 

incompatibilizado com ntonio Leandro Diniz desde o momento a 
em que comprehendeu estar sendo tramado contra elle um ardil, 

em que pa.ss--asae e.lle, acousado, como reeponsavel pela falsifi· 

ca.ção doa boletins G. 27, quando na realidade não o era, pois, 

como já dieae, Diniz frequentava a casa de Arlete, esta era 

comadre de Bellarmindo e este compadre de Diniz, com a cir

cumstanoia da insistencia de Bellarmindo em ir á caaa de Ar-

lete, á. qual, entretanto, o accusado não foi. Nada mais haven

do nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o pre

sente termo de declarações, que, depois de lido e achado aon

forme, vae aeeigna.do pelo acauS'ado, membro,s da Commissão e 

pelo advogado do acausado. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz ~uhior, Secretario d Oommissão, servindo de es-

crivão, vias de egual teor, 

TERMO DE ENCERRAMENTO PROVISORIO 

Em seguida, em virtude de se achar enfermo o Presidente 

da Commisaão, este, ás 14 horas e 15 minutos, determinou a 

suspensão dos trabalhos na data de hoje, proseguindo-se nos 

mesmos amanhã, dia 11, ás 9 horas a .m., scientee os aocusados, 

seus advogados e as testemunhas. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz .runior, Secretario da Commissão, servindo 

de escrivão, daotylographei este termo em quatro vias de egual 

teor, que subscrevo e aseigno com os demais membros da Commis~ 

são, levando o soiente dos aacusadoe e dos seus advogad os, 
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ASSENTAD 

os 11 dias do mez de Setembro do anno de 1936, ás 9 ho-

ras a.m., no carro salão numero 482-A, presentes os membros 

da Commissão, e os advogados dos accua doa, e na aueencia 

destes, tiveram proseguimento os trabalhos do presente inque

rito com o depoimento da primeira testemunh de Rccuaaç·o, 

que adiante se segue. Do que , para constar, eu, Manoel u-

gueto Vaz Junior, Secretar io 

vão, dactylographei este termo 

que subscrevo e a~~igno 

de egual teor, 

da Commisaã.o, 

PRIMEIRA TESTEMUNHA DE 

Em seguida, compareceu AYETTE OMES MO TEIRO, brasi-

1 iro, com trinta annoa de edade, casado, residente á rua Gil 

de Góes numero 66, nesta cidade de Campos, Estado do Rio de 

Janeiro, ferroviario, com quatorze annos de servi o na Compa

nhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos costumes disse 

nada, e, sob o compromisso de só dizer a verdade do que souber 

e lhe f~r perguntado a respeito dos factos constantes da Por

taria de fls. 2, que lhe foi 1ida, respondeu, quando inqueri

do, na preeenya dos advogados dos accusadoe Mario Ribeiro e 

ntonio Leandro iniz e na aueencia destes: que a testemunha 

exerce as funcções de ajudante do ag nte da estação de Campos 

Passageiros desde 1933 e nestas funcções é quem fa~ os paga

mentos determinados por intermedio da estação; que em Maio do 

anno passado foram-lhe apresentados boletins G.27 para paga

mento; que não se recorda da data exaota do mez de Maio em 

que foi apresentado á testemunha o boletim G.27 no 1. 21; que 

se lembra quando fechava a féria desse dia e relacionava os 
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~ 
oa documentos correspondentes aos pagamentos effeatuados, ter ~ 
notado divergenaia na assignatura A.Dini~ apposta no referido n 
bo~e.tim na 1.121; que no mesmo dia em que pagou esse boletim ~o o r 
outros boletins G.27 tambem foram pagos a ante a dive.rgenaia Vf 
da numeração existente entre os boletins, a testemunha se de

teve no exame do boletim no 1.121, razão por que poude notar 

a divergenaia da assignatura apposta no pr·edito boletim; que 

sendo o boletim G.27 uma ordem de pagamento ao portador, a 

testemunha não estava obrigada a syndiaar da verdadeira iden

tidade da pes~~a em favor de quem era emittido o boletim, 

porém, se recorda que o boletim na 1.121 foi emittido em fa

vor da ~oão de Sou~a, havendo a peaa~a que o apresentou á tes-

temunha firmado o recibo com aque.lle nome; que em virtude da 

duvida constatada pela testemunha, esta mostrou o boletim no 

1.121 ao agente da estação da Campos Passageiros, José Lean

dro Diniz, irmão de Antonio Leandro Diniz, e aquelle procuran-~ 

do esta, mostrou-lha o referido boletim, ficando constatada a 
~ 

falsificação da aseignatura .Dini~; ~ue posteriormente á des-~ 

coberta da falsificação da assignatura A.Diniz no boletim no ~ 
1.12l,na Contadoria, segundo soube a testemunha, existiam bo

letins G.27 numeres 1.128 e 1.130,já anteriormente pagos pela 

testemunha, egualmente falsificados; que o aaso da falsifica-

ção desses b·oletins foi levado ao o-onhe<l"imanto da Poliaia lo-

cal, onde a testemunha tambem foi depOr; que a testemunha não 

sabe se foi apurado qual o autor da falsificação do boletim 

no 1.121 e ta.mbem dos outros; que depois do ocaorrido e acima 

referido, a testemunha tem exigido, quando não conhece a pes- 1 

sOa em nome de quem é emittido o boletim, a sua identificação 

por meto de duas testemunhas. Dada a palavra ao advogado do 

accuaado Antonio Leandro Diniz, ás suas perguntas a testemunha 

respondeu: que posteriormente á constatação da falsificação 
• 

do boletim Gr27 nO 1.121, a testemunha recorda-se de que o ao-

ousado ntonio Leandro Diniz lhe apresentou um individuo e 

perguntou á testemunha se tinha sido a.quella a. peeaea. a q_uem 
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~ . 
quem havia pago o referido boletim; que a testemunha declarou ~ 
então a Diniz não s.e recordar, pois aã.o muitas as peae·Oas a 

quem pag diariamente boletins de tal natureza; que a teste- o7onj 
munha p6de affirmar que os demais boletins da Se()ção Almoxa-

rifado sob a direcção de Diniz e que foram pagos nessa mesmo 

dia do bolet~ na 1.121, obedeciam a uma numeração seguida 

differente da daquelles e nes~ea outros boletins a testemunha 

constatou que eram authenticae as asai~naturas' nelles lança-

das de Diniz; ~ue conhece Diniz ha cerca de dois annos e quer 

durante esse tempo, quer anteriormente, nem por ouvir dizer 

sabe de qualquer facto que possa desabonar a oonduata funcoio

nal do mesmo Diniz. Dada a palavra ao advogado do aoouaado 

Mario Ribeiro, ás suas perguntas a testemunha respondeu: que 

conbeaa Mario desde garoto e nunca soube, nem por ouvir dizar, 

de qualquer aoto ou facto que depuzeese contra o mes~; que 

na Leopoldina conhece Mario desde quando trabalhava elle como 

telegraphista. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o se

nhor Presidente encerrar o presente depoDnento, que, depois 

de lido e a~hado ~onforme, vae assignado pela testemunha, mem

bros da crommiasão e pelos advogados ãos acousadoe Mario Ribei-

rio a ntonio Leandro Diniz. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz ~unior, Secretario d mmissã.o, servindo de ee-

cri vão, este de egual teor, que 
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SEGUNDA TESTEMUNHA DE ACCUSAQKO 

Em seguida, compareceu ANTONIO DRUMMOND MAIA, brasileiro, 

com trinta e e e ia anno e de e da de , oae ado , residente á rua Al-& c a c( 
berto Torres numero 166, nesta cidade de C~poa, Estado do 

Rio de ~aneiro, ferroviario, oom quinze annos de serviço na 

Companhia Leopoldina, maia ou menos, sabendo ler e ea~rever, 

aos costumes disse nada, e, sob o compromisso de só dizer a 

verdade do que souber e lhe fOr perguntado a respeito dos fa

ctos constantes da Portaria de fls. 2. que lhe foi lida, res

pondeu, quando inquerido, na presença dos advogados dos ac~u

sados Antonio Leandro Diniz e Mario Ribeiro e na ausenaia 

destes: que a tee·temunha ha trea annos exerce as funcções de 

Interventor da Contadoria neste Districto; que em Maio do an

no passado foram apresentados ao ajudante da estação de Cam

pos Passageiros os boletins G.27 nrs. 1.121, 1.128 e 1.130, 

sendo a apresenta~ão desses boletins em dias diversos; que no 

referido mez de Maio a testemunha foi até ao Escriptorio Cen

tr-al, no Rio de ~aneiro, e de lá voltando, ao che.gar á estação 

de Campos Passageiro~ foi informado pelo agente José Leandro 

Dini~ e pelo ajudante Lafayette Gomes Monteiro de que se ti

nha effectuado um pagamento do boletim na 1~121, onde estava 

apposta falsamente a firma A.Diniz, abreviatura de que usa 

Anton~o Leandro Diniz; que a testemunha na qualidade de empre

gado fis~aiisador das rendas da crompanhia e estando os ser-vi

ços de ponto do pessoal e extracção de boletins G.27 sob o 

controle fisoaliaador da testemunha, esta providen~iou desde 

logo fazer um exame nos stoaks de boletins G.27 do Deposito 

do Almoxarifado em Campos Carangola, da Locomoção, da Resi

denaia e do Trafego, e na verifiaação procedida não encontrou 

em nenhuma dessas RepartiçÕes talão algum com o numero e serie 

dos que foram falsificados; que disto deu saienaia por tele-
.. 

gramma á Contadoria; que assim quando investigava, na f~rma 

já al~udida, a falsificação doa prenomeadoa boletins, foi a 

testemunha, dias depois, proaurada por Waldemir Vieira da Con-
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Conaeição, empregado da Locomoção e que tinha sido trabalha-

dor do Almoxarifado até Abril de 1935, o qual informou á tes- ~ 11 J~ 

temunha, na presença de Raymundo Eleuterio da Silva, Inspe- ~ 

ator de Locomotivas, e J·oão Carvalho, Chefe de escriptorio da 

Locomoção em Campou Carangola, de que Mario Ribeiro o aonvi-

dara para augmentar nos boletins G.27, digo, augmentar nas 

folhas de pagamento dias não trabalhadoa com a ~ondição de 

Waldemir entregar a elle, Mario Ribeiro, quando re~ebesse, a 

importancia aareacida; que aldemir informou ainda á testemu-

nha que Mario Ribeiro procedeu a~sim por duas vezes, isto é, 

augmentando,diaa não trabalhados por Waldemir,nae folhas de 

pagamento, não só em benefiaio delle, aldemir, como no de 

Joaquim da Silva Gordo e Francisco Soare.a, empregados do Almo

xarifado na ocaasião, sendo que para aldemir o augmento tinha 

sido de um dia por duas vezes e para Gordo o augmento tinha 

sido de doze mil réis, emquanto que para Francisco Soares o 

augmento tinha sido de vinte mil réis; que Mario Ribeiro, 

é do conhecimento da testemunha, é escrevente do Almoxarifado 

em Campos Carangola; que aldemir Vieira da Conceição, quando 

prestou informações á testemunha, apenas se referiu, conforme 

fi~ou dito, a Mario Ribeiro, nada dizendo quanto ao nome de. 

~ntonio Leandro Diniz; que ainda na sua qualidade de Interven

.tor da Contadoria, da informação que lhe deu aldemir Vieira 

da Conceição a testemunha tranamittiu detalhes ao Contador 

Geral; que sobre a falsifi~ação dos boletins preitados, digo, 

boletins precitados foi aberto inquerito pela Delegacia Re-

gional de Policia desta cidade, sendo que a testemunha, por 

não poder ficar aqui nesta cidade o Chefe de s&rviço de fis

calização da Contadoria, que aqui veiu se entender com o advo-

gado da Companhia, foi collocada á disposição do alludido ad

vogado para que ministrasse ao mesmo os elementos de que elle, 
• advogado, carecesse; que a testemunha conhece Mario Ribeiro 

depois que a testemunha veiu para este Distrioto, não podendo 

nada dizer quanto á sua conducta,e o meamo aaonteoendo quanto 
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quanto a Antonio Leandro Diniz, a 

~ 
quem veiu a conhecer depo1e ~ 

que tambem a testemunha veiu para 

pÔde informar que as attribuições 

crampoa:; que a testemunha G 
de Mario Ri beiro no Depos i t J; /! 1 

do Almoxarifado eram as de eearevente, confeccionando elle 

boletins G.27, que, no entanto, só eram assignadoa pelo senhor 

Antonio Leandro Diniz, não se lembrando se Ribeiro confecoio-

nava tambem folhas de pagamento; que se recorda que certa vez, 

quando Mario Ribeiro substituiu Antonio Leandro Diniz-, eacri

pturou boletina G.27 e os aseignou, sem ter autorização para 

isso, o que motivou a testemunha communicar o ooaorrido á Re-

partição da Contadoria. Dada a palavra ao advogado do accusado 

Antonio Leandro Diniz-, ás suas perguntas a testemunha reepon-

deu: que quando se deram esses factos, como funccionario da 

Contadoria, foi verificar o atock de ta~Õee do Almoxarifado, 

sob a responsabilidade do acousado Antonio Leandro Diniz, uma 

das vezes oom o outro funcoionaTio Manoel Joaquim da Roaha, 

do Trafego; que pôde informar ter encontrado tudo em ord~, 

lá não encontrando o talão do qual foi extrahido o boletim 

G.27 no 1.121. Dada a palavra ao advogado do aoousado Mario 

Ribeiro, ás suas perguntas a testemunha respondeu: que a tes

temunha ouviu eó e exclusivamente de Waldemir Vieira da Con

ceição as referenaias quanto ao augmento de dias e h6ras de 

serviço por Mario, não ouvindo de mais ninguam; que Waldemir 

veiu trazido á presença da testemunha, para aquellas referen

cias, pelo funcoionario Raymundo Eleuterio da Silva e João 

Carvalho, chefe da Repart.içã.o em que trabalhava Raymundo e 

João Carvalho; que quando Mario aseignou boletins G.27 o fez

por estar ausente do serviço Antonio Leandro Diniz e de abso- • 

luta b~a fé, pois o fez para regularisação do serviço, effe

a•àando os pagamentos que se fizessem necesaarioa; que nesta 

oooasião, Diniz não estava simplesmente ausente do serviço, 
.. 

mas, licenciado e ausente desta cidade; que a testemunha teve 

opportunidade de communicar o facto á Contadoria, como é de 

seu dever, e Mario Ribeiro, que vinha procedendo com b~a in-
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intenção, não mais assignou; que a testemunha não sabe se 

exi~te inimizade entre Mario Ribeiro e Waldemir, parecendo 
I 

até que ee dão. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o 

senhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois 

de lido e achado conforme, vae assignado pela testemunha,. mem

bros da Commissão e pelos advogados doa aoouaados Antonio Le

andro Diniz e Mario Ribeiro. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Va~ Junior, Secretario da crommissão, ser~indo de ea-

denegual crivão, 

subscrevo,~~~~~~~~~~~~~~~~~-J~====~~~~~ 
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TERCEIRA TESTEMUNHA DE ACCUSAÇlO 

Em seguida, compareceu JOXO DOMINGUES DE MORAES, portu

guez, com quarenta e oi to annoa· de edade, casado, reei dente 

á rua Conselheiro ~osé Fernandes numero 13, nesta cidade de 

Campos, Estado do Rio de ~aneiro, ferroviario, com vinte e 

seis annoa de serviço na Companhia Leopoldina, sabendo ~er e 

escrever, aos costumes disse nada, e, sob o compromisso de só 

dizer a verdade do que souber e lhe fer perguntado a respeito 

dos factos constantes da Portaria de fls. 2, que ~e foi lida, 

respondeu, quando inquerido, na presença do advogado do acou

eado Antonio Leandro Diniz e na ausencia deste e do accusado 

Mario Ribeiro e do advogado deste: que a testemunha exerce. 
• 

aotualmente as funcçõea de ajudante de Chefe de Districto na 

Secção de Campos do Departamento da Locomoção, e, no exercicio 

dessas funcções, está sempre no Escriptorio da Locomoção em 

Campos Carangola; que approximadamente ha dez annos a teste

munha vem trabalhando em Campos Carangola; que em Maio do anno 

passado foi apresentado ao ajudante da estação de Campos Pas

sageiros, Lafayette Gomes Monteiro, o boletim G.27 no 1.121, 

o qual, depois do exame feito pelo referido ajudante, foi 

constatado que a firma A.Diniz nelle apposta não era verdadei

ra; que esse boletim foi emittido em Maio de 1935, não sabendo 

a testemunha em nome de quem foi emittido; que em virtude da 

verificação da falsificação feita no alludido boletim, a Con

tadoria, segundo soube a testemunha, informara que do mesmo 

jaez eram os boletins nra. 1.128 e 1.130, tambem emittidoa em 

Maio de 1935; que levado o facto da falsificação doa boletins 

ao conhecimento da Policia local, esta instaurou inquerito, 

onde a testemunha tambem depoz; que na oocasião em que esteve 

depondo na Policia, a testemunha teve opportunidade de exami

nar os boletins G. 27 nrs. 1.128 e 1.130, constatando que o 

nome ãe D.Moraee· ali apposto era falao; que a testemunha se 

lembra que o boletim G .27 no 1.128, emi ttido em 10 de Maio· 4e 

1935, foi em favor de Nelson Carvalho, e o 1.130, da mesma 
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ee recor- ~ mesma data, em nome de João Pereira, sendo que de um 

da ser na importancia de 114 000; que na Locomoção e que a ~ /1 ~t 

testemunha conheça, não existe nenhum João Pereira, nem tão- vr li 

pouco conhece na Locomoção nenhum Nelson Carvalho; que na Lo

comoçãor em crampos Carangola, os boletins G.27 são eecriptu-

rados pelo apontador ou pelo Chefe do eacriptorio e visados 

pela testemunha ou pelo ajudante da Locomoção, Alberto Boe

chestein; . que além do senhor Alberto Boeohestein e da teste-

munha, mais nenhum outro empregado da Locomoção pÓde vis-ar 

boletins G.27; que os boletins G.27 nrs. 1.128 e 1.130, como 

já disse, os viu na Policia, onde constatou a falsificação de 

sua assignatura e onde tambem verificou que teriam sido prepa

rados por um M.Araujo, quando, no entanto, na Locomoção em 

Campos Carangola, nenhum escripturario encarregado do aponta-

mento se chama M.Araujo nem tãopouco o Chefe do eecriptorio 

tem esse nome, de vez que se ~hama João Carvalho; que no etock 

do eecriptorio da Locomoção em Campos Carangola, não foi en

contrado nenhum bloco de talão com a numeração dos apprehendi

dos e examinados na Policia, sendo que a numeração doe bole

tins em etock no eacriptorio da Locomoção e doe em uso é muito 

mais elevada do que aquella; que a testemunha pouca relação 

tem com Mario Ribeiro e Antonio Leandro Diniz, sendo que ás 

vezes que tem contacto com elles é em objecto de serviço, 

porém, nessa pouca relação nadà tem a articular contra a con-

ducta de ambos; que a testemunha não sabe se foi descoberto o 

autor ou autores da falsificação nos boletins de pagamento já 

referiàos. Dada a palavra ao advogado do accusado Antonio Le-

andro Diniz, o mesmo nada perguntou. Dada a palavra ao advoga

do do accueado Mario Ribeiro, já então pres-ente, o mesmo nada 

perguntou. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor 

Presidente encerrar o pre~ente depoimento, que, depois de lido 

a achado conforme, vae asaignado pela testemunha, membros da 

Commiseão e pelos advogados dos accueados Antonio Leandro Di-

niz e Mario Ribeiro. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 
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Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commissão, servindo de es-

de egual teor, crivão, dactylographei 

subscrevo,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

QUARTA TESTEMUNHA DE ACCUSA&lo 

Em seguida, compareceu RAYMUNDO ELEUTERIO DA SILVA, brasi-

leiro, com quarenta e dois annoa de edade, casado, residente 

á rua Doutor Portella numero 24, nesta cidade de Campos, Esta

do do Rio de .Taneiro, ferroviario, com vinte e sete annos de 

serviço na Companhia Leopoldina, sabendo ler e escrever, aos 

costumes diaeex nada quanto ao acousado Mario Ribeiro e, quan

to ao accusado Antonio Leandro Diniz, disse ser seu inimigo, 

por questões de serviço na Companhia Leopoldina, e, sob o com

promisso de só dizer a verdade do que souber e lhe fOr pergun

tado a respeito doa factos constantes da Portaria de fls. 2, 

que lhe foi lida, respondeu, quando inquerido, na presença doa 

advogados dos acaueados Antonio Leandro Diniz e Mario Ribeiro: 

que a testemunha exerce as funcções de Inspector de locomoti

vas do Departamento da Locomoção na Secção de Campos desde Ja

neir·o de 1932..; que no anno passado a testemunha teve conheci

mento de que fOra apresentado ao ajudante da estação de Campos 

Passageiros, Lafayette Monteiro, um boletim G.27 de no 1.121, 

no qual foi verificada a falsidade do nome A.Diniz; que tam-

bem posteriormente veiu a saber terem sido emittidoe os bole

tine G.27 nrs. 1.128, de 10-,-935, preparado por M.Araujo e 

asaignado por D.Moraea, pela quantia de 114 000, em favor de 

Nelson Carvalho, e 1.130, tambem de 10-5-935, preparado por 

M.Araujo e firmado por D.Moraee, por 114 000, em favor de 
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de ~oão Pereira; que sendo uma das funcções principaes da 

testemunha o serviço de fiscalisação de sua Repartição, foi 

chamado pelo ajudante da Locomoção em Campos para que inves-~ o:tJ, 
tigasse a respeito doa dois boletins onde existia m. o nome 

de D.Moraea, afim de apurar qual o reaponeavel pela falsifi

cação daquella firma; que assim a testemunha recebendo a re

cormnendação do ajudante da Locomoção, se dirigiu em viagem 

até Paraokena, onde estava trabalhando aldemir Vieira da Con

ceição; que a recommendação dada pelo ajudante da Locomoção 

á testemunha foi a de colher a aseignatura e letras de alde-

mir para poder estabelecer um confronto com as que se achavam 

nos boletins nrs. 1.128 e 1.130; que a testemunha estando com 

Waldemir Vieira da Conceição, procurou fazer um dictado e co

lher tambem sua assignatura; que feito isto, aldemir se mos

trou muito perturbado e interrogou á testemunha para que fim 

era aquelle dictado, ao que a testemunha respondeu de que 

feram pagos boletins G.27 na estação de Campos Passageiros 

cujos nomes appoatos nos boletins não eram verdadeiros; que 

Waldemir então disse que não recebera boletins G.27, por~m, 

que quando trabalhava lá no Almoxarifado, Mario Ribeiro au

gmentara dias de serviço por duas vezes para que elle, Walde

mir, restituisse a Mario Ribeiro as quantias indevidamente pa

ga~; que isto se deu por duas vezes e elle, aldemir, não con

cordou com Mario Ribeiro, porém, recebendo os dias majorados, 

não entregou a l!ario Ribeiro as quantias indevidamente r ece

bidas, isto em dia de cada vez, digo, isto em um dia de cada 

vea, razão or que Mario Ribeiro o chamava sempre que por elle 

passava de "pão duro"; que Waldemir no mesmo estado de nervos 

em que ficou, procurou vir com a testemunha para Campos, no 

que a testemunha não queria acceder, porém, tamanha foi a in-

sistencia de aldemir Vieira da Conceição ~ue a testemunha re-
• 

solveu que elle viesse a Campos, ademais, com a vinda de Wal

demir a Campos, o ajudante da esta ão de Campos Passageiros 

poderia dizer se fera a elle, ldemir, que pagara os boletins 
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boletins falsificados; que ante a insistencia de Waldemir, 

con~ordou a testemunha na sua vinda a Campos; que aqui ahe

gando, deixou aldemir com João Carvalho, chefe do escripto

rio da Locomoção, e mais tarde voltando a testemunha á pre

sença de João Carvalho, já ahi. se encontrava tambem o Inter

ventor da Contadoria, ntonio DrummDnd Maia, havendo a teste-

munha assistido Waldemir confirmar ao alludido Interventor 

a~uillo que já lhe contara em Paraokena; que a testemunha, 

conforme disse na sua qualificação, é inimigo, por questões 

de serviço, de ntonio Leandro Dini~, qualidade esta que vem 

expontaneamente declinando em todos os de cimentos que tem 

prestado sobre o caso da falsificação dos boletins; que não 

sendo amigo e sim inimigo de Antonio Leandro Diniz, nem por 

isto lhe desteja bem ou lhe quer mal, havendo entre a teste-

munha e Antonio Leandro Diniz um interrompimento de 

ha dois annos maia ou menos; que motivou a interrupção de 

lações entre a testemunha e Antonio Leandro Diniz o facto 

haver a testemunha procedido, entre 1? horas e 55 minutos e 

16 horas, a verificação de uma medida de lenha. em Campos Ca-

rangola, no momento justamente em que deixavam o serviços os 

empregados da Companhia Leopoldina em Campos Carangola; que 

a testemunha procedeu a essa verificação em virtude de ter 

recebido dos machinistas queixas de que a lenha fornecida não 

estava de accordo na sua quantidade com a pedida; que a teste

munha se achava medindo aquella lenha quando por suas costas 

se approximou Antonio Leandro Diniz, que com ella procurou 

discutir, no entanto, em virtude da situação pacifica tomada 

pela testemunha., Antonio Leandro Diniz o detractou de todos 

os feitios, terminando por dizer-lhe que lhe dava um tiro e 

se a testemunha quizesae ver que o ~issesse; que ainda nessa 

occaeião, Diniz ameaçou a testemunha, dizendo-lhe que não re-
.~ 

petisse aquella verificação sob pena de ir a testemunha ou 

para o cemiterio ou para a cadeia; que diante disso a teste

munha. não mais falou com Antonio Leandro Diniz nem voltou a 

proceder á verifica.ção de lenha por elle fornecida aos machi-
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machinistaa; que naquella occasião a testemunha, humilhada 

comD ficou por Antonio Leandro Diniz, justamente na hora da 

sahida do pessoal, tencionando por isto deixar Campos. , chegou ~OCJ J 
a conversar com o foguista Francisco Cruz, empregado da Loco-

moção e que lhe merecia certa consideração, em virtude de ha-

ver trabalhado com a testemunha, quando esta machinista e 

aquelle limpador, que se mostrou mesmo sempre bom empregado; 

que o referido foguista Francisco Cruz, depois de ouvir a ex

posição da testemunha, disse-lhe não ser razão para ella, 

testemunha, sahir de Campos, em vista do que oocorreu com An

tonio Leandro Diniz; que Fra.no i eco Cruz, ainda nes a a o ocasião, 

declarou á testemunha que Antonio Leandro Diniz costumava 

chamar o cunhado delle, Cruz, de nome ~chiles Pimentel para. 

receber importanoiaa de boletins G.27, embora Achi1es Pimen-

tel não tivesse trabalhado, e que assim elle, Cruz, avisaria 

á testemunha quando Antonio Leandro Diniz chamasse Aahiles 

Pimentel para então ella, testemunha, poder apprehender em 

mãos de Achilee Pimentel o boletim G.27 que lhe fosse dado 

por Diniz, mostrando assim quem era elle, Diniz; que embora 

a. tes.temunha tivesse ouvido isso de Francisco Cruz, não vol-

tou a Cruz para perguntar-lhe se Achiles Pimentel tinha sido 

chamado ou não por Diniz, pois, se Diniz assim procedia, era 

com boletins do Almoxarifado, Repartição estranha á da teste

munha; que a testemunha, sobre a questão da falsificação doe 

boletins G.27 de que trata este inquerito, já depoz tambem 

na Policia e perante o ~uizo, onde, como disse, allegou logo 

a qualidade de inimigo de Antonio Leandro Diniz, justifican-

do essa inimizade com o facto que acaba de narrar e ocoorri

do ha doia annoa maia ou menos; que a testemunha quando de

poz na Policia viu os boletins G.27 nra. o66, 1.121, 1.128 e 

1.130 sobre a mesa do escrivão, não os examinando; que não 
• 

veiu a ea.ber se apurado qua.es os responsaveis pela falsifi-

cação doa preditos boletins, pois que procurou sempre ee 

abater de ~onversar sobre tal assumpto; que quanto ao accu-
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Ribeiro, a. teatenrunha s6 p6de dizer que até ao *' accusa.do Mario 

ser trazido ao oonhecimento da Poliaia a. questão da fa.lsifi-- · L( 
oação doa boletins, Mario Ribeiro falava oom a testemunha, ~Q;l 
posteriormente no correr do inquerito policial, deixou de 

falar--lhe e, depois do summario no Juizo, voltou novamente 

a falar-lhe~· qu.e a. teS'temunha. não levou,nem só ,nem em compa-

nhia do foguista Francisco Cruz, Achiles Pimentel á Policia 

para de~r contra Antonio Leandro Diniz, aliás, tanto na vez 

em q~e foi á Policia como na occaeião em que foi a Juizo, 

sempre recebeu intimação das respectivas autoridades, e nee· 

te inquerito comparece por ter tambem recebido notificação 

para depOr, pois, ca.so contrario, não o·ompareoeria nem ali 

nem aqui; que a testemunha foi fazer a syndicanoia junto a ~· 

Waldemir Vieira da Conceição, graxeiro da Locomoçã.o em Cam- ~ · · ~ 
poa e servindo interinamente em Paraokena, sobre os boletins · 

aseignados com o nome de D.Moraee, em virtude da. informação 

que o eecriptorio da Locomoção teve de que o senhor Lafayet

te Monteiro, ajudante de Campos Passageiros, se reoordava 

de que lhe parecia ser a.quelle graxeiro uma das pessOas a 

quem f~re. pago um dos boletins. Pelo advogado de Antonio Le

andro Diniz foi dito que não reinquiria a testemunha por mo

tivos. que dirá na S'Ua defesa que protesta apresentar oppor

tunamente. Dada a palavra ao advogado do acousado Mario Ri

beiro, ás suas perguntas a testemunha respondeu: que o que 

ouviu contra. Mario foi só e exoluaivamente o que foi dito 

por Waldemir, e de mais ninguem, continuando a fazer a teste

munha bom juizo de Mario, isto é, não podendo dizer de Mario 

nem bem nem mal; que não sabe informar se aldemir ou João 

Carvalho são inimigos de Mario Ribeiro; que a testemunha não 

conhecia Waldemir e só o foi conhecer quando da vez em que 

foi tomar sua letra e as.s ignatura; que ficando Vfaldemir mui to 

exaltado e nervoso e, tratando-se de um empregado novo na 

C'ompanhia., a testemunha concordou em trazel-o para a cidade, 

reoeioso até de que elle, Waldemir, longe da familia, se eui-
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suicidasse. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o se-

nhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois 

de lido e o.ahado e>onforme, vae aseignado pela testemunha, # fi}-f 
membros da Commir:reão e pelos advogados doe aocueados Antonio 

Leandro Diniz e Mario Ribeiro. Do que, para constar, eu, Ma-

noel Augusto Commiseão, servindo 

de escrivão, de egual teor, 

TE~O DE ENCE~NTO PROVISORIO 

Em seguida, ás 16 h~ras e 15 minutos, em virtude do adi

antado da hora, mandou o senhor Presidente fosse encerramen-

to, digo, fosse feito o encerramento provieorio do presente 

inquerito, QUe terá o seu proseguimento amanhã, dia 12, ás 

9 horas, soientee os advogados dos acousadoe e as testemunhas 

que faltam ser ouvidas. Do que, para oonst r, eu, Manoel Au

gusto Vaz ~unior, Secretario da Commissão, servindo de esori-

vão, dactylographei este te 

r 

de egual teor, 

da Commis são, 
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ASSENTADA 

os 12 dias do mez de Setembro do anno de 1936, ás 9 bo-

raa a.m., no ~arro salão numero 482-A, presentes os membros 

da Commiseão e o advogado do accueado Antonio Leandro Diniz, 

tiveram proseguimento os trabalhos do presente inquerito com 

o depoimento da ~uinta testemunha de acousação, na f6rma que 

adiante se va. Do que, para constar, eu, Manoel ugusto Vaz 

Junior, Secretario da Commis.e.ão, servindo de es-crivã.o, dacty-

lographei este termo em 

screvo e aaaigno com os 

QUINTA TESTEMUNHA DE ACCUSAÇÃO 

Em seguida, compareceu NELSON CARVALHO, brasileiro, ~om 

dezoito annos de edade, solteiro, residente á rua do Vieira 

numero 96, nesta cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro, 

ferroviario, com cerca de tres- annos de serviço na Companhia 

Leopoldina, sabendo asaignar penas o nome, aos costumes dis

se nada, e, sob o compromisso de só dizer a verdade do que 

souber e lhe f~r perguntado a respeito dos factos constantes 

da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu, quando in

~uerido, na presença do advogado do aocusado Antonio Leandro 

Dintz e na auaencia deste e do aocusado Mario Ribeiro e do 

a~vogado deste• que durante os tres annos approximados que 

tem de serviço na Companhia Leopoldina, tem a testemunha se 

empregado no serviço de descarga de lenha a cargo do Departa

mento do Almoxarifado; que o Chefe do Deposito do Almoxarifa

do em Campos é o senhor ntonio Leandro Diniz; que a testemu

nha tem trabalhado no serviço do Almoxarifado tanto em Campos 

Passageiros como em Campos Carangola; que sobre a falsificação 

doe boletins G.27, della veiu a ter conhecimento quando foi 
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~ 
teste- ~ foi convidado para ir á Poli~ia; que em Maio de 1935 a 

munha não recebeu qualquer boletim em s-eu favor, pois que ~ 1 
desde que trabalha na crompanhia Leopoldina e6 retirou bolet1n~O I 
por duaa vezes, segundo se lembra, pelas quantias de 88 000 e 

22$000, sendo um antes do Carnaval e out.ro posteriormente ao 

mesmo Carnaval do anno passado; que de modo nenhum o boletim 

G~27 no 1.128, emittido em 10 de Maio de 1935 e preparado por 

M~raujo e aaaignado por D.Moraes, foi em favor da testemunha, 

affirmando esta não conhecer os nomes de M.Araujo e D.Moraea; 

que o boletim no 1.128 foi mostrado á testemunha pela autori

dade policial e a testemunha poude então verifioar o recibo 

dado no mesmo tinha sido dado no seu nome Nelson Carvalho, 

porém, a assignatura ali feita não é da testemunha; que a 

testemunha não sabe quem teria falsificado sua aesignatura no 

reoibo do boletim em questão; que a testemunha conhece Mario 

Ribeiro oomo apontador do pessoal no Deposito do Almoxarifa

do; que á testemunha nunoa Mario Ribeiro propoz augmentar 

dias nas folhas de pagamento ou em boletins. G .2.7, aliás· a 

testemunha esolarece que oom elle tinha pouoa oonverea, ape

nas dava-lhe o ponto e nada maia; que a testemunha tambem 

nunca foi procurada pelo senhor Antonio Leandro Diniz para 

propostas semelhantes; que quanto a João de Souza e João Pe-

reira, em nome doe quaes foram extrahidos os boletins nrs. 

1.121 e 1.130, pelas quantias de 122$000 e 114$000, respeoti-

vamente, conhece o primeiro, não sabendo se existe o segundo; 

que segundo é do conhecimento da testemunha, .roão de Souza 

não sabe ler nem escrever. Nada mais havendo nem sendo dito, 

de vez que o advogado do accusado Antonio Leandro Diniz não 

quiz perguntar nada, e tam.bem o advogado do acousado Mario Ri

beiro, já então preaente, mandou o senhor Presidente encerrar 

o present.e depoimento, que, depois de lido e aohado conforme, 
• 

vae aesignado pela testemunha, membros da Commiasão e pelos 

advogados doa accu~adoe Antonio Leandro Diniz · e Mario Ribei-

ro. Do que, para oon~tar, eu, Manoel Augusto Vaz .runior, Se-
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Secretario da Commiesão, 

vias de 

SEXTA TESTEMlJNRA DE ACCUSAÇÃO 

Em seguida, compareceu ARLETE SILVA, brasileira, com vin· 

te e quatro annos de edade, viuva, residente á Praça Oliveira 

numero 2, nesta cidade de Campos, Estado do Rio de .raneiro, 

domeetiaa, sabendo ler e escrever pouco, aos costumes dieEe 

nada, e, sob o compromisso de só dizer a verdade do que sou

ber e lhe f~r perguntado a respeito doe factos constantes da 

Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, respondeu, quando in~ue-

rida, na presença doe advogados doa accusados Antonio Leandro 

Diniz e Mario Ribeiro e na ausencia destes: que a testemunha 

é eapirita, porém, não faz a profissão do espiritismo, apenas 

quando procurada por alguem se promptifica em interceder a 

favor, praticando assim um acto de caridade; que em Junho do 

anno pro:ximo passado, a testemunha achava-se em a.ua casa quan

do ali foi um empregado da Companhia Leopoldina, que disse á 

testemunha chamar-se Arthur ~chado; que a testemunha não co

nhecia .Arthur Machado, ficou sabendo quem era e qual a sua 

profissão justamente nessa occasião, quando Arthur Machado 

declinou-lhe não só o seu nome como sua qualidade de emprega" 

do da Leopoldina e ainda sua residencia á rua 24 de Maio nQ 

96; que rthur MaqhadQ foi procurar a teetemunha afim de que 
• 

esta intercedesse em seu favor, pois tinha sido descoberto 

que um boletim que elle recebera em Campos Passageiros era 

falso; que Arthur Machado não explicou á testemunha quantos 
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quantoa boletins haviam sido falsificado~, apenas disse que, 

a pedido de Mario Ribeiro, que allegou estar doente, foi á 

estação de Campos. Passageiro~ para reaeber dinheiro corres

pondente ao pagamento de boletim G.27; que Arthur Maahado de 

alarara á testemunha que f~ra reaeber a importanoia do bole

tim para entregal-a a 'Mario Ribeiro; que no dia 3 de Agosto 

do anno pas ado, aahava-se a testemunha em sua casa, tendo 

ali pese~ae estranhas, quando apareaeu um cidadão para com 

ella, testemunha, falar; que estando a testemunha ocaupada 

visitas, o referido cidadão ainda procurou falar-lhe pelo la

do de fÓra da janella; que attendido o cidadão pela janella, 

a testemunha perguntou-lhe o que desejava e elle respondeu 

ser Mario Ribeiro e que neoes~itava da proteoção da testemu

nha para melhorar sua situação perante a Companhia Leopoldi

na, de vez que appareceram boletins que roubaram. e que elle, 

Mario Ribeiro, efftava sendo aoauoado por todos como reoponea-~ 
vel; que quando Mario falou á testemunha, perguntou-lhe ae 

ella, teetemtltiha , não o conhecia e a testemunha respondeu que 

não; que a testemunha então disse a MaFio Ribeiro se elle era 

de facto o responsavel pelo roubo dos boletins, ao que Mario 

respondeu que elle não queria dizer que era elle, mas, como 

já estava alara por todos de que elle, Mario, era o responsa-

vel, vinha porieao pedir o auxilio da testemunha afim de vol

tar ao emprego, pois se achava descollocado; que no mesmo dia 

em que a testemunha foi procurada por Mario Ribeiro, ella, 

testemunha, foi á casa de Bellarmindo Ribeiro,. compadre da 

testemunha, e ali conversando com elle contou-lhe que Mario 

Ribeiro tinha estado em sua c.asa, pedindo sua intervenção, 

afim de poder voltar ao serviço, contando então o oaeo do 

roubo doe boletins; que Bellarmindo Ribeiro, tendo ouvido da 

testemunha o que ella narrara sobre Mario Ribeiro, disse-lhe 

que ia levar ao conhecimento do senhor Antonio Leandro Diniz 

o que acabava de dizer-lhe a teatemunhaJ que no meemo dia em 

que a testemunha foi á casa de Bellarmindo , mais tardà chegou 



LEOPOLDINA RAILWAV 

chegou ali o senhor Antonio Leandro Diniz, peasea que a tee-

temunha não aonheaia; que Diniz foi á casa da testemunha em 

companhia de Bellarmindo Ribeiro e ali ouvindo da testemunha & (/ru 
a confirmação do que ella, tee temunha, contara a Bellarmindo 

Ribeiro, disse-lhe que iria apresentar o seu nome ao Delegado 

de Policia para que ella, testemunha, prestasse suas declara-

ções na Delegacia; que se tendo passado o facto da ida de Ar-

thur Machado e Mario Ribeiro á casa da testemunha tal qual 

ella o narrou, a testemunha não teve duvida de quando intimada 

pela Policia de ir até á Delegacia e de ali deper doa factos 

como sabia; que a testemunha depoz tambem no ~uizo e tanto 

na Policia como no ~uizo o seu depoimento foi precisamente o 

que acabou de dizer porque sendo a verdade do que sabe sobre ~~ 
os factos, tinha de dizel-a onde fosse chamada. Dada a palavra \ ~ 
ao advogado do accusado Antonio Leandro Diniz, o mes~ nada 

quiz perguntar. Dada a palavra ao advogado do accusado Mario 

Ribeiro, por este foi dito que reinquiria a testemunha embora 

logo affirmando a falsidade do seu depoimento e sua impresta

bilidade, como opportunamente demonstrará e até pretende apu-

rar a responsabilidade criminal da testemunha. Reinquirida, 

respondeu a testemunha: que o dia 3 de Agosto cahiu, como a 

testemunha p&de affirmar, num sabbado, e a visita de Mario se 

deu por volta das 2 horas da tarde, mais ou menos; que vis i-

ta de Arthur Machado foi ao entardecer de um dia do mez de 

~unho, devendo ser no dia 16, mais ou menos; que Mario foi 

sosinho á casa da testemunha e bem assim Arthur Machado; que 

a testemunha nunca tinha visto nem Mario nem Arthur Machado, 

e só sabe tratar-se de pesaeas daquelles nomes porque os pro-

prios disseram, indagados pela testemunha, chamar-se Mario 

Ribeiro e Arthur Machado; que Arthur Maahado é mulato escuro 

e de olhos pretos, baixo e gordo, e Mario Ribeiro é mulato 
• 

alare, de olhos azuea; que na Policia, quando o Delegado apon-

teu Mario Ribeiro, a testemunha "papecou um pouco " e disse 

que aquella pess~a indicada era Manoel Ferreira, foguista da 
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~ 
da Leopoldina, tendo depois a testemunha emendado, reconhecen- ~ 
do ser Mario Ribeiro; 

nha guardou bem a sua 

que quanto a Arthur Machado, a teatemu-
1 

1 
Physionomia e o reconheceu; que a oon- ~ ) 

versa com Mario Ribeiro demorou mais tempo que a com rthur 

Machado, e ambos, embora a testemunha lhes tivesse pedido 

para voltar, pois ia comprar os preparados para o serviço, 

não voltaram; que attribue a testemunha que elles não tivessem 

voltado em virtude de ter Bellarmindo, compadr de Diniz, se-

gundo parece, contado logo a Diniz; que no mesmo dia em que 

rthur Machado esteve na casa da testemunha, esta communicou 

a Bellarmindo e este por sua ve~ communicou a Diniz; que no 

mesmo sabbado e logo após ter-se retirado Mario, a testemunha 

communicou a Bellarmindo a sua visita, e neste mesmo sabbado 

Antonio Leandro Diniz, em companhia de Bellarmindo, foi á casa 

da testemunha, voltando ainda ahi domingo e segunda-feira; que 

a testemunha não sabia o que se passava, mas contou logo a 

Bellarmindo aquellas visitas; que não é costume da testemunha 

contar a Bellarmindo as visitas que recebe, e contou aquellas 

por ee referirem a serviço da Leopoldina; que a primeira vez 

que Diniz foi á casa da testemunha foi naquelle aabbado, em 

companhia de Bella~indo, e na segunda-feira foi Diniz sómente 

acompanhado de Maia, Inspector da Leopoldina; que quando Mario 

esteve em casa da testemunha, tres outras pess~ae estavam em 

consulta á testemunha, mas se retiraram assim Mario chegou; 

que Arthur Ma~hado tambem não entrou em casa da testemunha, 

conversando com esta na porta da cosinha; que Mario disse á 

testemunha que estava á t~a, isto é, sem trabalhar. Pelo advo-

gado do accusado Mario Ribeiro ainda foi dito que contestava o 

depoimento da testemunha. Pela testemunha foi dito que confir

ma o seu depoimento onde isto fOr preciso, pois que é todo elle 

verdadeiro. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor 
• 

Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois de lido 

e achar conforme, vae assignado pela testemunha, membros da 

Commdaeão e pelos advogados dos accueados Antonio Leandro Di-
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Diniz e Mario Ribeiro. Do 

gueto servindo de 

vão, daotylographei teor, 

ETIMA TESTEMUNHA DE ACCUSACÃO 

Em seguida, compareceu ~OlO DE OUZA, brasileiro, com 

quinze annos de edade, solteiro, residente á rua anto Anto-

nio numero 40, em Guarulhoa, nesta cidade de Campos, Estado 

do Rio' de Janeiro, commeroiario, não sabendo ler nem escrever, 

aos costumes disse nada, e, sob o compromisso de só dizer a 

verdade do que souber e lhe fOr perguntado a respeito dos fa

ctos constantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, ree-

pendeu, quando in~uerido, na presença dos advogados dos accu-

sados ntonio Leandro Diniz e Mario Ribeiro e na ausencia 

destes: que a testemunha, uando ourgiu a noticia da falsifi-

cação de boletins G.27, não estava is ao serviço da Compa-

nhia Leopoldina, havendo quatro mezea, maia ou menos, que dei-

xara o serviço na descarga de lenha, onde trabalhou quasi du

rante um anno e seis mezes; que não recebeu o boletim G.27 nD 

1.121, emittido em 22 de a io de 1935, corres ondente a.o mes-

mo mez de l!aio, preparado por A.Reis e :firmado por .Diniz., 

pela quantia de 122. 000; que tambem na Policia a testemunha 

já affir·mou não ter recebido o boletim em questão; que duran

te o tempo em que a testemunha trabalhou na descarga de lenha• .. 
retirou vencimentos por meio de boletim G.27 só uma vez; que 

testemunha absolutamente não trabalhou no serviço da Compa

nhia no mez de Ma.io do anno pasaado; que o serviço ti e descarga 
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descarga de lenha pertence ao Departamento do Almoxarifado, 

cujo eposi to em Campos Ca.rangola. é chefiado por Antonio Le

andro Diniz, que tem como auxiliar Ma.rio Ribeiro; que a tes

temunha. jámais recebeu boletim G.27 de na 1.12.1, .saim como 

affirma que depois que deixou o serviço não recebeu boletim 

algum de pagamento; que quando a testemunha de oz na Policia, 

a a.utoridade poliaial mostrou-lhe um boletim G .27 justa.mente 

dos usados pela Companhia, dizendo que nelle estava o nome da 

testemunha, entretanto, esta não sabendo ler nem escrever, 

não poude constatar o dito da autoridade, no entanto, a teste

munha deu credito á palavra da autoridade, acceitando como 

estando no boletim mostrado o seu nome, embora ella, testemu- r 

nha, não fosse beneficiada com a importancia ao mesmo refe-

rente; que testemuru1a entrava ás vezes no Eaoriptorio do 

Almoxarifado em Campos Carangola para faz.er limpeza, por~m, 

nunca teve intimidade com o senhor Diniz ou Mario Ribeiro; 

que nunca a testemunha recebeu dos mesmos qualquer proposta 

para augmentar-lhe dias de serviço. ada a palavra ao advogado 

do acouaado Antonio Leandro Diniz, ás suas perguntas a teste

munha respondeu: que emquanto trabalhou no serviço de lenha, 

nunca Diniz insinuou-o para o augmento de dias no seu ponto 

sem que elle trabalhasse; que foi seu companheiro de trabalho 

um rapaz de nome Achiles Pimentel no serviço de lenha e que 

esse rapaz tinha um pouco mais de edade e de physico; que 

Achiles Pimentel nunca fez á testemunha a menor referencia 

de que Diniz lhe augmentasae o ponto, sem que elle tivesse 

trabalhado; que .nunca ouviu qualquer referencia a esse facto, 

nem de outras pesseae, quer no serviço ou fÓra de lá; que Di

niz como Chefe de serviço para a testemunha era bom e nunca 

ouviu a menor referencia má a respeito do mesmo Dihiz; que no 

serviço de lenha, ao que consta zá testemanha, não existe ou-
.. 

tro individuo de nome ~oão de Souza, assim comQ não sabe, nem 

por ouvir dizer, quem recebeu o tal boletim G. 27 no 1.1~1 . 

Dada a palavra ao advogado do aceusado :Mario Ribeiro, o mesmo 
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mesmo nada perguntou. Nada maia havendo nem sendo dito, man

dou o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, 

depois de lido e aahado conforme, vae aaaignado pelo senhor 

Manoel joaquim da Rocha, a rogo da testemunha, pelos membros 

da Commieaão e pelos advogados dos acoueados Antonio Leandro 

Diniz e Mario Ribeiro. Do que, para constar, eu, Manoel Au

gusto Va~ ~unior, Secretario da Commiaaão, servindo de eeori-

vão, dactylographei este de egual teor, que 

TERMO DE ENCERRAMENTO PROVISORIO 

Em seguida, tendo sido ouvida a ultima testemunha de ao

ausação, e não havendo no momento outra diligencia a ser pro

cedida, a Commissão resolveu pelo encerramento provieorio 

deste inquerito até que, examinados os autos, seja verificada 

a necessidade de ulteriores diligencias para completo escla

rec~ento do processo, scientes os acousados e seus advogados, 

si determinada fOr qualquer diligencia. Do que, para constar, 

eu, Manoel Augusto Vaz .Junior, Secretario da Commiss.ão, ser-

vind o de escrivão, 

egual teor, 

• 

em~o vias de 

demais membros da 
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TERMO DE REUNIIO 

Aos 13 dias do mez de Setembro do anno de 1936, ás 10 ho

/l (I J ;"'-ras a.m., no carro salão numero 482-A, reunida a crommiaaão e f/ ti ) 

examinados os autos do presente inquerito, verificou a mesma 

terem sido referidos aldemir Vieira da Con~eição, Aohilea 

Ribeiro Pimentel e Francisco Soares, os quaes teriam sido be

neficiados com majorações feitas em boletins e folhas de paga

mento por Mario Ribeiro e Antonio Leandro Diniz, consoante, 

aliás, consta doa seus depoimentos na Policia, razão por que, 

para maiores esclarecimentos em beneficio da verdade, julga 

indispensavel sejam ellea ouvidos. Assim, para que se reali

ze tal diligencia, fica designado o dia 16 do corrente mez, 

ás 9 horas a.m. , neste local, expedindo-se as necessarias no

tificações, soientes os accusados e seus advogados. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da 

Commisaão, servindo de escr 

em quatro vias de 

demais membros da 

os 



• 

LEOPOLDINA RAILWAV 

os 13 dias do mez de etembro do anno de 1936, certifi-

co e dou fé que expedi intimação aos accusados, com copia 11Q~ 
aos seus advogados, e notificações ás testemunhas referidas 

para comparecerem perante a Commissão no dia 16 do corrente 

mez, ás 9 horas a.m., no carro salão numero 482- , nesta. es-

tayão de 0ampos, fim de serem ouvidas alludidae testemu-

nhas. Do que, para constar, eu, Manoel ugusto Vaz Junior, 

ecretario da ~ommissão, servindo de escrivão, dactylogra-

phei esta certidão em quatro v egual teor, que subscre-

JUNTADA 

Aos 16 dias do mez de etembro do anno de 1936, junto a 

estes autos a. segunda via da intima ão e as das notifica ·ões 

diri idas aos accusados e ás testemunhas referidas, que adi

ante se vaem. Do que, para constar, eu, Uanoel ugusto Vaz 

Junior, Secrretario da Commissão, servindo de escrivão, da-

ctylogra.phei este termo em quatro ~e de egual teor, 

subscrevo,~/ 7o±<,4. ~ 
~! . 7 

que 

---
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OTIFIOACIQ 

Pelo presente instrumento, Commiasão Admi-

nistr tivo d The Leopoldin Railway Comp ny, Limited, roga o 

comparecimento do senhor ACHILES RIBEIRO PIKENTEL 'a 9 horaa 

.m. do dia 16 •o corrente mez, no oarro salão numero 482-A, 

collocado num desvio da estação de Campoa, Estado do Rio de 

Janeiro, fim de, a bem d verd de, prestar depoimento, como 

teatemunha referida, no inquerito adminiatr tivo inst urado 

para apurar falta gr ves ttribuidas ao creTente io Ri-

beiro, do Almoxartf do , e ao lmox rife Antonio Leandro Diniz, 

tambem o Almoxarit do, ambos aom exerc1o1o no Deposito de 

Campos Carangola, aocuaadoa de talsifioaç""o de bol tina G.27 

e maJo~aqão em folhas de pagamento e boletins 0 .27 m horas 

e dias de ·lerTiço não trabalhados pel s pesaeae em nomes das 

qu es foram e ittidoa, para receberem depois d s ref eridu 

pess&ae aa 1mportano1 • oorreapondentea ao tempo majorado • 

não trabalhado, consoante, liás, aonat do seu depoimento 

na Policia. 

L vrado e oinao vias de egual teor por im, anoel Au-

gueto Vaz Junior, Secretario da Co 

indo aasignad~,...... 

~ 

issão, que o subacrevo, 

ia~ão,~ 
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CO ISSlO DE INQUERITO ADKI ISTRATIVO 

\-~ 
NOTIFIOIACIO \ 

Pelo presente instrumento, a Comm.tsaão de Inquertto 

nistrativo d The Leo oldin R ilw" Oomp ~. Li ited, roga o 

ao p reoi nto do senhor ~ IR VI IRA D o o I o ás 9 ho

r a .m. do dia 16 do corrente ez, no o rro al-o numero 482-

A, oolloo do num desvio d eat ç·o de C oa, Eat do do Rio de 

J neiro, fim de, be d v~rdade, preatar depoi nto, oomo 

teatemunh referida, no inquerito dminiatr tivo in t ur do 

p r apur r f ltaa grave• attribuid s ao eaorevente ario Ri

beiro, do Almoxarifado, e o almoxarite Antonio Leandro Diniz, 

tambem do Almo rifado, amboa ao exeroioio no Depoaito de 

Campos C rangola, aoousados de f laifioação de boletins G.27 

e joração e folhas de pagamento e boletins G.27 em horas e 

dias de serviço não trabalhados pelas peas~aa e no ea das 

quaes for emittidoa, para reoeberea depois d referidas pea-

s4aa aa importanoi a oorrespondente ao tempo maJor do e não 

tr b lhado, oonaoante, liáa, oonat do seu depoimento na Po-

lioi • 

Lavr do em oinoo vias de egu 1 teor por 1 , noel Augu -

to Vaz Junior, eoretario da Co iaaão, e o aubaorevo, indo 

asaign 

o 

-{f)_~ :C 
(f~{) -f{/Á ~/noL -11'36 

1/J~ ~~1-cvÂ tfa/77&-r~ 
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COlllliSSlO DE INQ;UERITO 

NOTIFICAÇXq 

Pelo presente in trumento, a Oommlaaão de Inquerito Admi 

nistratiTo d The Leopoldtna Railway CompaD7, Limtted, roga o 

oomparecime~to do senhor FRANCISCO SOARES áa 9 hor a a.m. do 

dia 16 do corrente mez, no carro ealão numero 482-A, colloca

do num deaTio da eata9ão de Oampoa, Estado do Rio de Janeiro, 

atim de, bem da T rdade, prestar depoimento, oomo testemunha 

referid , no lnquerito admtniatratiTo instaurado p r apurar 

faltas grana ttribuidaa ao esoreTente llario Ribeiro, do 1· 

moxarifado, e ao almoxarife Antonio Leandro Dintz, tambem do 

Almoxarif do, amboa oom exeroioio no Deposito de Oampoa Oar n

gola, aocus doa de falaifioac;ão de boletina G.27 e majorac;""o 

em folh s de pag ento e boletins G.27 em horas e diaa de aer

Tiço não tr balhadoa pelas pe11~a1 em nomes d 1 qu 1 foram 

emittidos; par receberem depois daa referid a pesa 1 aa im.

portanoi 1 correspondentes ao tempo maJorado e não tr balhado, 

oonao nte, aliáa, oonat do aeu depoimento na olioia. 

L&Trado em oinoo Tiae de egual teor por mi , noel AU• 

gueto Vaz Junior, Seoretario da Oomadaaão, que o eubeoreTo, 

indo ias-o, k«('~ 

~uM-ulv 
7,- 9-jt 

~ü/) vO ~ocvM 
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ASSENTADA. 

Aos 16 dias do mez de Setembro do anno de 1936, ás 9 ho-

ras e 30 minutos a.m., no oarro a lão numero 482.- , presente~ O 41 
oa membros da Commissão, teve proseguimento o preaente inque-

rito, com o depoimento da. primeira testemunha referida, na 

fórma que adiante se segue. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz Junior, Secretari ommissão, servindo de ee-

cri vão, quatro vias de egual 

teor, que membros da Com-

PRIME IRA TESTEMUNHA REFERIDA 

Em seguid , compareceu · CHILES RIBEIRO PIMENTEL, brasilei

ro, ~om dezoito nnos de edade, olteiro, residente á rua 

Riachuelo numero 122, nesta cidade de Campos, Eet do do Rio 

de Janeiro, electricista, sabendo ler e escrever pouco, aos 

costumea disS'e nada, e, sob o compromisso de só dizer ver-

dade do que souber e lhe f~r perguntado a respeito dos fa.ctos 

constantes da Portaria de fls. 2, ~ue lhe foi lida~ respondeu~ . 
qua.ndo inquerido, na pres ença do accusado Antonio Leandro Di-

niz e de seu advogado,e na ausencia do accusado Mario Ribeiro 

e de seu advogado: que a t estemunha, ha um a.nno mais ou menos, 

deixou o serviço da Compa.nhia Leopoldina; que antes, quando 

estava empregado na Leopoldina, trabalhava na descarga de le

nha em Campos Carangola, cujo chefe do Deposito do lmoxari

fado era o senhor · ntonio Leandro Diniz, sendo Mario Ribeiro 

escrtpturario do chefe do .Depoaito do mesmo Almoxarifado; que 

Mario Ribeiro, por vezes, deu piadas com a testemunha., fazen

do-lhe conv.i te para augmentar dias de serviço não traôalhadoa 

nos boletins G.27; que depois desses convites, Uario Ribeiro, 

por duas vezes, deu boletins á testemunha e esta, depois de 

recebidas as import ncias referentes aos boletins f ornecidos, 
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forne~idos, entregou a Mario Ribeiro as quantias a maior per-

cebida~, recebendo então de rio Ribeiro gratificações, 

do uma vez de cinco mil réis e outra de sete mil réis; que 

esses boletins foram emittidos em mezes differenteer; que em 

mezee differentes aos em que Mario Ribeiro feE o augmento in

devido, tambem o senhor ntonio Leandro Diniz augmentou dias 

para a testemunha, embora esta não trab~lhasse; que Diniz uma 

das vezes falou á testemu~a qu~ e~la tinha . um bolet~ para 

receber e que nesse boletim havia importancia correspondente 

a dias não trabalhados que ella, testemunha, deveria entregar 

a Diniz; que Diniz não gratificava a testemunha com as impor-

tanciaa que ella, testemunha, recebia a maior; que a testemu

nha. por duas vezes entregou a Diniz as importanciaa por ella., 

testemunha, a. maior recebidas, sendo de uma vez ao proprio 

Diniz e de outra vez na residenaia de Diniz, á rua da Consti

tuição, nesta cidade, não se recordando qual a quantia que 

entregou em casa delle; que testemunha sobre este caso já 

depoz na Policia e em ~uizo, declarando justamente aquillo 

que acabou de dizer; que a testemunha é cunhado de Francisco 

Cruz e a elle, ~ruz, contou, naquella oacaaião, o que acaba 
~ 

de dizer, havendo Cruz lhe dito que não queria saber da.quellas ~-

noticias, de vez que as mesmas não lhe interessavam; que as 

duas vezes em que a testemunha entregou a Mario Ribeiro as 

quantias a maior recebidas. foram, uma, atraz da cas-a de Mario, 1 
e, a outra, em Campos Carangola, perto do escriptorio do · lmo-

x rifado; que tanto da vez que a testemunha entregou o dinhei- ~ 
ro a. Diniz como das. vezes em que entregou a Mario Ribeiro ,não 

havia ninguem presente; que tanto os pagamentos de boletins 

como de folhas, a testemunh os r 'ecebeu na esta ão de Campos 

Passageiros; que quando o pagamento era effectuado por meio 

de folha, o senhor ntonio Leandro Diniz assistia o pagamento, 

o mesmo não ae dando quando esses pagamentos eram feitos por 

io ~e bolet1ne. D~da a palavra ao advogado do accusado nto

nio Leandro Diniz, porque este a passou ao seu patrono, ás 



.... . 

LEOPOLDINA RAILWAV 

ás suas perguntas a testemunha respondeu: que a testemunha 

I~ 
não Jt 

sabe o nome dessa outra peas~a por cujo intermedio Antonio Le-

andro intz lhe mandava dizer que havia majorado boletins em ~ a 13 
~eu favor para que a testemunha entregasse depois a elle- Di-

niz; que a teetemunh tambem não ~abe se esta outra pesaea in

termediaria era moço ou velho, lembrando-se apenas de que era 

mulato e trabalhava na carvoaria; que sabe que essa terceira 

peas~a trabalhava na carvoaria porque t~bem veiu r eceber di-

nheiro por meio de boletins com a testemunha, mas a testemunha 

não sabe se essa terceira pess~a tambem recebeu dinheiro a 

maior, porque nem essa terceira pesa~a lhe disse nem a teste

munha perguntou-lhe; que não tem lembrança da quantia que en

tregou pessoalmente ao senhor Diniz, tambem não se lembrando 

do dia nem do mez em que esge facto se deu; que uma das vezes, 

como jâ dis&e, entregou a.o senhor Diniz e a outr á senhora 

delle, não se recordando tambem do dia nem do mez em que en

tregou ~ mesma senhora; que o numero da rua onde mora o senho~ 

iniz é 14·9; que sabe que entregou á senhora do senhor Diniz, 

mas não sabe explicar porque affirma que ella é a senhora do 

senhor Diniz; que entregou ás cinco horas da tarde á senhora 

do senhor Diniz a importanoia já referida; que entregou o di

nheiro á senhora do senhor Diniz na porta da casa do senhor 

Diniz; di~endo á mesma senhora que f~ra o senhor Diniz quem 

mandava entregar aquella impor t anoia que a testemunha recebera 

a maior do boletim; que deixou de trabalhar depois desses re

cebimentos de boletins, e isso porque trabalhava poucos dias 

no mez, muito raramente quinze dias e isto não dava para o 

seu sustento; que ganhava quatro e quatrocentos dia.rios e na 

ooaaaião tinha de~eaeis annos de edadeJ que nessa oocasião 

morava com o seu cunhado rancisco Cruz; que seu cunhado Fran-

ciac·o Cruz era amigo de Diniz e trabalhava. de foguista; que 

não se lembra de nenhum companheiro mais ou menos de âua edade 

que estivesse trabalhando nessa occasião no serviço de lenha; 

que não se recorda de que trabalh sae ness occasião no mesmo 
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mesmo serviço alguem com o nome de J"oão de Souz ; que 

!!A . 
at>tual- ~ 

mente não mora oom o seu respectivo cunhado; ~ue esse facto 

do augmento de salario nos- boletins feito por Diniz, a teste- {};; Ql(Lf 
munha só revelou ao seu cunhado rancisco Cruz; que a maia r{ 
ninguem o revelou; que os boletins lhe eram entregues em Cam-

pos Ca rangola pelo senhor Diniz e a testemunha vinha recebel

os na estação de Campos Passageiros; que quando recebia os 

boletins das mãos de Dini~, vinh receber as respectivas im-

portancias em Campos Passageiros; que isto tambem se deu com 

os dois boletins augmentados; ~ue quando Diniz lhe entregou 

os boletins augmentadoe, não lhe diaae nada, não fez a menor 

referencia aos alludidos augmento~; que a importanci que foi 

entregar em casa de Diniz, a testemunha o fez porque Diniz 

lhe mandara dizer pela tal terceira peee~a, de quem a teste-

munha não sabe o nome nem tãopouco se era moço ou velho; que 

a importanoia que entregou a Diniz, a testemunha o fez em sua 

propria casa por ue o encontrou em casa; que não sabe porque 

se prestou a receber a. maior da Companhia para entregar a Di-

niz, por duas vezes, uma vez que este não lhe deu nenhuma gra-

tificação. Pelo advogado foi dito que contesta o depoimento 

da testemunha em sua totalidade por motivoe q_ue dirá na euae 

razÕes de defesa, pelas quaee, como já tem dito, protesta em 

tempo opportuno. ada a palavra ao advogado do accusado Mario 

Ribeiro, já então presente, porque chegado depois de iniciado 

este depoimento, ás suas perguntas a testemunha reapondeu : que 

tinha pouca intimidade com Mario e só o conhecia ha cousa de I 
dois mezes, quando elle deu aquellas piadas; que a testemunha 

estava nessa occaeião ha oito mezea empregado na Leopoldina; 

que nunca traba,lhou com Mario Ribeiro; que logo na primeir 

conversa que Mario teve com a testemunha, proferiu aquella~ 

piadas; que foi na Carangola, f6r da Repartição em que Mario 

trabalhava, o log r em que Mario deu aa suas piadas; 4ue não 

s .e lembra a importa.ncia que em qualquer das duae vezes entre

gou a Mario, não se lembrando tambem nem do mez nem do anno 
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~ 
testemunha ~ anno em que fez aquella entrega de dinheiro; ~ue a 

dar o ponto e isto áe sete horas da costumava ir a crarangola 

manhã e ao meio-dia; que 

traz da Carangola; que o 

Mario morava numa avenidasinha, de- & (I v r 
dinheiro todas as duas vezes foi en-

tregue ao proprio Mario, á tarde, não se lembrando se antes 

ou se depois das o·inco horas, pois nem se recorda me amo da 

hora; que ario deu aquellae piadae á testemunha, no legar 

j ' di to, á tarde, a,o escurecer; q_ue a não e e r naquellae horas, 

sete e meio-dia., a. testemunha não voltava a Carangola; que a 1 

testemunha deixava o serviço ás quatro horas; que terminado o 

serviço, a testemunha ou ficava por ali alguns instantes ou 

ia logo directrunente para a casa de Francisco Cruz, o cunhado 

com quem morava; que a casa de Francisco c·ruz era em uarulhos-, 

á rua Santo ntonio. Pelo advogado foi dito que contesta o de

poimento da testemunha por motivos que analysa.rá em confronto 

com e prova que pretende produzir . Pela testemunha foi dito 

que confirma o seu depoimento. Nada ma,is havendo nem sendo di

to, mandou o senhor Presidente enoerra.r o presente depoimento, 

que, depois de lido e achado conforme, va.e ssignado pela tes

temunha, pelos membros da Commdssão, pelo accusado ntonio Le-

andro iniz e seu advogado e pelo advogado de Mario Ribei ro. 1 

Do que, para aonstar, eu, Manoel Augusto Vaz runior, Se~reta-

rio da crommiaeão, servindo de escrivão, dactylographei este 

em quatro vias de egual ~ 

~~~~~~~~ 
I 

---r~~~~~~~~~~------------
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REFERID 
~ 1 

Em seguida, compareceu AL EMIR VIEIRA DA ONCEIÇÃO, bra-

s tletro, com vtnte e trea annoa de edade, ca.sa.do, res tdente f2 a L{~ 
á rua arechal loriano numero 81, em uarulhos, nesta cidad~{ 
de Campos, Estado do Rio de ~aneiro, ferroviario, com cerca 

de dois a.nnos de servi ·o na Companhia Leo ol ina, a bendo ler 

e escrever, aos costumes i se nad~:~., e, ob o compromisso de 

s6 dizer a verdade do ue souber e lhe f~r p rgunta o res-

peito dos f o toa cone tantes. da Port ria. de ls. 2, flUe lhe 

foi lida, respondeu, quando inquerido, na presença do aoousa

do Antonio Leandro iniz e de seu advogado, e na do advogado 

do accusado ario Ribeiro, e na ausencia o a ocueado ario 

Rib iro: que a testemunha trabalhou algum tem o no servi o de 

descarga de lenha do e osito do lmoxarifado e 

gola; que o chefe do Deposito do Almoxarifado 

Campos t::aran~ 

o senhor nto-

nio Leanãro Diniz; e 'M:o.rio Ribeiro é escrevente no nepoaito 

do Almoxarifado em Campos Carangola; que a testemunha depois 

que trabalhou algum tempo ali no Almoxarifado, transferiu-se 

par a Locomoção, onde vem exercendo as funcçÕee de graxeiro; 

que quando a ~areoeu a histeria doa boletins falsificados, a 

testemunha foi procurada por Raymundo Eleuterio da ilva, Ins-

peotor de machinae; que a testemunha se encontra a em Paraoke-

na e ali, conforme pedira Eleuterio. a testemunha escreveu o 

seu nome e mais outras palavras, de a.coordo com l~ minuta que 

Eleuterio levara do escriptorio da Locomoção; que Eleuterio, I 
depois de colhida a letra da testemunha, esteve verificando o 

stock de bronze e mais tarde falou com a test munha se ella 

não sabia da histeria de boletins falsos e que appareceram na 

estação de Campos Passageiros; que a testemunha respondeu a 

Eleuterio que na estação de Campos Passageiros deveriam exis

tir boletins com o seu nome e assim pare~ia ser facil fazar um 

exa de sua assignatura; que a testemunha de facto c~ntou a ·1 

Eleuterio que q_u.ando trabalhou no Almoxarifado, Mario Ribeiro, 

por duas vezes, accrescentou-lhe um dia de serviço, embora a 
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a. testemunha não tivesse trabalhado, sendo a importancia au

gmentada de cada vez de cinco mil réis; que uma dessas vezes 

se recorda a testemunha que foi em ' bril do anno de 1935, 

quando a testemunha deixou o serviço do Almoxarifado; que a 

testemunha eem,Pre disse a M io Ribeiro qu aquillo de augmen- (~ 
tar dias de serviço não dava certo, pois que poderia trazer 

complicaçÕes para elle, Mario, e para a testemunha; que das 

duas vezes em que teve o augmento indevido de cinco mil r ia 

em cada uma, a testemunha, apezar de Mario Ribeiro reclamar 

1 aquellae importancias, não as entregou a Mario, dizendo-lhe 

que ella, testemunha, não pedira tal augmento e se Mario o 

fez, foi porque quiz; que a testemunha tambem narrou a Eleute-

rio o facto de haver Joaquim da Silva Gordo contado a ella, 

testemunha, que Mario Ribeiro procedera da mesm maneira,isto 

é, a.ugmentando dias de serviço para elle, Gordo, e como este 

não entregasse a importancia indevidamente augmentada, ario 

Ribeiro ficou seu inimigo; que rancisco oares tambem contou 

á testemunha haver Mario Ribeiro augmentado uma vez o agamen• 

to delle, Francisco oares, em vinte e tantos mil réis, cuja 

quantia Soares não entregou a Mario; que a testemunha contou 

o que acaba de dizer a Raymundo Eleuterio, lá em Paraokena, e 

aqui em ampos repetiu a mesma informa ão ao Interventor da 

Contadoria, ntonio Drummond Maia, na presença de Raymundo 

Eleuterio e João Carvalho, este chefe do escriptorio da Loco-

mo'ão em Campos Carangola; que quando a testemunha contou a 

Raymundo Eleuterio o que acaba de dep~r, Eleuteri~ disse que 

não precisava a testemunha vir a Campos, por m, a testemunha 

insistiu em vir para esclarecer o caso; que a testemunha este

ve na Poliaia desta cidade, onde tambem disse a mesma cousa 

que cabou de depOr; que a testemunha foi ao Forum, por~m, 

ali não depoz; que ntonio Leandro Diniz nunca propoz nem au-
• 

gmentou dias de serviço não trabalhados para a teetemunha;q_ue 

nenhum empregado do Almoxarifado disae á testemunha ter alguma 

vez Diniz feito o mesmo que Mario Ribeiro fazia, nem a teste-

L e.) fi 

~ 
~ 

00 



' '- ' 

· ' :!> 

LEOPOLDINA RAILWAY 

testemunha ouviu qualquer referen~ia neste sentido quanto a 

iniz. ada a palavra ao advogado do accusado Antonio Leandro c~V 

Diniz, de vez que este a passou áquelle, o mesmo nada quiz ff ~ <J 

perguntar. Dada a palavra ao advogado do accusado Mario Ribei-
, 

ro, as suas perguntas a testemunha respondeu: que muito antes· 

do ~ue a testemunha depoz, teve a testemunha, no Almoxarifado• 

uma discussão com Mario Ribeiro, chegando Mario a chamar a 

testemunha de semverg~nha; que a testemunha queria, e disse a 

Mario, que ella, Mario, fosse repetir aqu.ella palavra lá fÓraJ 

que eeaa discussão a testemunha levou ao conhecimento de Di

niz; que não obstante essa discussão, a testemunha não ficou 

inimigo de Mario; que motivou a discussão e as palavras inaul-

tuosas de Mario, o facto e ter a testemunha, em certo dia, 

chegado poucos minutos depois de apitada a hora de ent.rada, 

sete horas, que era a. hora de entrada, como já disse; que a 

testemunha indagou de Mario se não trabalhava naquelle dia, 

de vez que Mario dizia já estar encerrado o ponto; que a tes

temunha entrou no Almoxarifado e Mario disse g_ue o legar de 

dar o ponto era fÓra daquella Repartição, e como a testemunha 

dissesse que não tinha isso importancia, Mario passou a insul

tar a testemunha; que a testemunha não sabe se Joaquim da Sil

va Gordo é inimigo de Mar i o, mas, pelo que ouviu do pro pr i o 

Gordo, este teve uma desavença com Mario, por motivo que a 

testemunha não sabe informar; qua.nto a oaree, pensa a teste

munha que se dá com Mario; que quando Mario fe~ á testemunha 

a proposta já referida, a testemunha tinha só quatro mezes de 

servi o na Leopoldina; que não sabe o tempo de Gordo na Leo

poldina, sendo que quando a testemunha. veiu para a Leopoldina, 

já encontrou Gordo, se não se engana; que Francisco Soares é 

empregado antigo da Leopoldina; que antes de ir empregar-se 

na Leopoldina~ a testemunha não conhecia Mario Ribeiro, o mes-
... . 

mo acontecendo com J'oaquim da Silva Gordo; que nao a e lembra 

dia, mez nem anno das propostas de Mario á testemunha; que as 

unicas horas em que a testemunha ia á Repartição de Mario eram 

'~ 
~o) .... 

~ 
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aram ~s sete horas, para dar o ponto, e ao meio-dia, hora de 

almo o; que a não aer nessas horas, 

testemunha não volt va e partição 

Pelo advogado foi dito que contesta 

e com raras exoepçõea, a 

em ·que J.!ario trabalhava. ~ J t.(( 
o depoimento da testemu-

nha, por motivos que opportuna ente adduzirá. Pela teste munha 

foi dito que confirma o seu depoimento, por ser elle verdadei~ 

ro, pois que sempre disse a mesma cousa e está prompto are-

petir. Nada maia havendo nem sendo dito, mandou o senhor Pre-

sidente encerrar o presente de oimento, que , de ois de lido 

e achado ~onforme, vae asaignado pela testemunha, pelos m m

broa da Commis são, pelo ao cus a,do Antonio Leandro Diniz e seu 

advogado e elo advogado do aocueado Mario Ribeiro. Do que, 

para constar, eu, Ma.noel Augusto Vaz .Junior, ecretario da 

Commiaaão, servindo de escrivão, actylographei este em qua-

tro vias de egual teor, vo. úfc:u<<P.P ~L,. 
I 

~?,·, e: -:<:<___~~· .. :7 
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TERCEIRA TESTEMUNHA REFERID 

Em seguida, compareceu FRA CIS O SOARES, brasileiro, com 

vinte annoa de edade, solteiro, residente no Kilometro 2, paj 1 [D 
os lados de Guarulhos, município de Campos, Estado do Rio de 

Janeiro, ferroviario, com cerca de sete annoa de serviço na 

Companhia Leopoldina, não sabendo ler, apenas a bendo aesignar 

o nome, aos costumes disse nada, e, sob o compromisso de só 

dizer a verdade do que souber e lhe f~r perguntado a respeito 

doa factos constantes da Portaria de fls. 2, que lhe foi lida, 

respondeu, quando in~uerido, na presença do accusado ntonio ~· 

Leandro Diniz e de seu advogado e do advogado do accueado Ma- l}) 
rio Ribeiroa una aueencia do acousad o Mario Ribeiro: que a 

testemunha ha sete annoa malhe ou menos vem trabalhando no ser-

vi ·o de descarga de lenha, no Deposito do Almoxarifado de Cam-

pos ~arangola; que o chefe do De pos ito do lmoxarifado em ~am- f 
poa Carangola é o senhor Dini~; que Mario Ribeiro é conhecido ~ 

tambem da testemunha e é escrevente do 
, 

lmoxarifado; que e ~ 
\"Z 

verdade que a testemunha contou a Waldemir Vieira da Concei- ~ 

ção que Mario Ribeiro, certa occasião, no anno de 1934, augmen-~ 

tou vinte mil réis no pagamento da testemunha, em folha de pa-

gamento; que no dia seguinte ao em que a testemunha recebeu a 

quantia de vinte mil r~is indevidamente augmentada por ario 

Ribeiro, este procurou a testemunha para dizer-lhe haver au

gmentado vinte mil réis no seu pagamento, pedindo-lhe a en

trega dos mesmos vinte mil réis, ao que a testemunha respondeu 

a Mario e que o prejui~o mais tarde era della, testemunha;que 

essa foi a primeira e unica vez em que Mario Ribeiro augmentou 

indevidamente pagamento da testemunha; que na oc~asião em que 

a testemunha recebeu os vinte mil réis indevidamente augmenta

dos por Mario Ribeiro, tambem trabalhavam na descarga de lenha 

Waldemir Vieira. da Conceição e Silva Gordo, os quaes não mais 
t ., 

trabalham no servi o de descarga de lenha e sim na Locomoçao; 

que os companheiros da testemunha nunca disseram que Diniz 

tivesse augmentado dias de servi o para delles receber as im-
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importancias correspondentes aos dias majorados, nem a teste- ~ 
munha ouviu dizer de quem quer que fosse tal referenaia con- ~ 

tra Diniz; que Diniz nunca augmentou para a tas temunha dias ~ 4 J 1 
não trabalhados; que a testemunha não ouviu de seus compa-

nheiros a informa ão de que Mario Ribeiro fizesse com ellea 

o que fez aom a testemunha, e a testemunha depoz, explicando 

o que se dera entre el~a e Mario Ribeiro, porque de facto 

aquil~o se passou; que a testemunha já prestou depoimento na 

Foli~ia, onde disse o que acabou de de~larar, sendo que este

ve tambem no Forum, por~m, ali apenas asaignou um papel, não 

tendo sido interrogado. Dada a palavra ao dvogado do aaauaa

do Antonio Leandro Diniz, de vez que este a passou áquelle, 

o mesmo nada perguntou. Dada a palavra ao advogado do aaausado 

Mario Ribeiro, este nada quiz perguntar, dizendo apenas que 

contestava o depoimento da testemunha :por motivos que addu-

zirá opportunamente. Pela testemunha foi dito que confirma o 

seu depoimento por ser elle a expressão da verdade. Na.da mais 

havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o 

presente depoimento, que, depois de lido e achado conforme, 

vae asaignado pela · testemunha, pelos membros da Commiseão, 

pelo ac~ueado Antonio Leandro Diniz e seu advogado e pelo 

advogado do acausado Mario Ribeiro. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commissão, servindo 

de escrivão, daotylographei egual teor• 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em seguida, tendo sido ouvida a ultima testemunha refe-
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referida e não havendo nenhuma outra diligen~ia a ser 

mandou encerrar o presente inquerito. perguntando aos 

doe doa acousados se havia defesa a apresentar, o que 

pendido affirmativamente, pelo que lhes foi assignado 

~ 
tomada, 1' 
advoga .. 

foi re~o rft 
o praz 

de cinco dias, que fica desde logo correndo, para apresentação 

da defesa. Do que, para Qonstar, eu, Manoel Augusto Va~ ~unior, 

Secretario da Commdsaão, a~rvindo de escrivão, daotylogra-

phei este ter~ em quatro vias de egual teor, que subscrevo 

e asaigno com os demais a Commissão e com o aocusado 

Antonio Leandro Diniz ao-

• 



LEOPOLOINA RAILWAY 

CERTID O 

Aos 22 dias do mez de Setembro do anno de 1936, certifi-

co e dou fé que decorreu o prazo regula.mentar, tendo sido 

apresentada.s pelos accueados, por seu patronos, as defesas 

que adiante se vêem. o que, para constar, eu, Manoel Au-

gueto Vaz Junior, Secretario da Commiasão, servindo de es

crivão, daotylographei esta certidão em quatro vias de egual 

teor, que subscrevo, ??4-.,...J ?....,.k ""'-? ~. 
~I I 



J:Jr. Nels6>fl ~ereira ~ebe( 
o4'D VOGADO 

Exm . Snr.Dr . Presidente do Inqu rito Administrativo 

POLDINA RAILWAY . 

~lARIO RIBEIR , no processo em que , com tonio Leandro Diniz , é 

acusado,nos termos e prazos estabelecidos pelas Instruçoes de 

9 de Junho de 1933 baixadas pelo Conselho Nacional do Trabalho 

para o inquerito administrativo de que trata o art . 53 dos De

cretos nQs . 2o . 465,de lQ de Outubro de 1931 e 2l . o8l , de 24 de 

Fevereiro de 1932,vem, com o articulado seguinte,apresenta.r sua 

defesa e que será provada principalmente com a inquir ição das 

testemunhas abaixo em dia , local e horas designados por V.Ex . 

oportunamente precedida das intimaçoes necessarias : 

I 

ue o Suplicante , que é empregado da Leopoldina ha muitos 

anos , tem procedido com absoluta correção,quer como funciona

rio,quer como cidadão . Nunca neru1uma suspeição contra o seu ze

lo funciona l . Da firmeza e retidão com que exercitou sempre as 

atribuiçoes de seus cargos adqueriu inimizades de comyanhei

ros de serviço,como em seguida articulará . 

De fato , 

II 

que o presente inquerito como o procedimento crimina l con

tra o Suplicante mais não representam que ardilosa manobra de 

inimigos e interessados , criminosa àrmadilha preparada para fu 

girem ou ocultarem respons abilidades. 

Assim , 

III 

que , aparecendo falsificados boletins G. 27 e temendo Anto-

nio Leandro Diniz,chefe do Almoxarifado , que seu nome fosse sus

peitado simulou interesse na descoberta do criminoso . Neste sen 



tido,passou a trabalhar junto de certas testemunhas que;?~c~~
sem a Mario e outros. Fazia,entretanto,crer a iario quJ/~tiiva 
agindo em seu favor e que ele nada dissesse porque nada lhe ae 

aconteceria. Constitue advogado para Mario,dr.José Antonio Ri

beiro de ~iranda. É Mario detido,preso,afastado do serviço. 

Estava a acusação contrac ele tramada ardilosamente,emquan 

to iario,lutando com as mais angustiosas difioul -ades,fica sem 

elemento para sequer conseguir testemunhas em seu favor . Afas

tado do s erviço,continúa Dini?. com sua influencia de chefe ,tor

nando cada vez mais embar aç.osa a situação do Suplicante . 

Com surpreza,-e conforme o proprio Diniz confessa em suas 

declaraçoes-ve-se Diniz denunciado pelo dr . Promotor Publico . 

Entretanto , 

IV 

que Antonio ~eandro Diniz nao procedia com correçao no des 

empenho de suas funçoes . Com o ex-comerciante Batista agiu incor 

retamente e de modo a depor muito contra sua lisura como che 

fe de serviço em seção de responsabilidade da Leopoldina . 

utrosim , 

v 

que testemunhas que acusam o Suplicante , como ~aldemir Vi

eira da Conceição e Godofredo , digo ,e Joaquim da Silva Gor do 

são seus inimigos e por motivos que só atestam em beneficio do 

mesmo Suplicante como bom funcionaria . 

Da mesma sorte , 
• 

VI 

que a testemunha Arlete Silva-que está ~eclamando aten

çoes da Policia-não merece fé . O Suplicante nunca esteve em 

sua casa para qualquer consulta . Na Delegacia Arlete chega a 

apontar , indagada pelo dr . Delegado,outro individuo como sendo 

Jario Ribeiro . Arlete,aliás,está mancumunada com Diniz e com 

Belarmindo Ribeiro para s ervir na trama contra o Suplicante . 

Advirta- se 

VII 



J!JF' . Ne{sQn J9ereiF'a J!lebef 
o4'DVOGADO 

que o fato da perícia procedida no Departamento dtr~~~ 
cia Tecnica ter concluído em admitir que os quatro boletins G. 

27,de nQs . l . l28,1 . 13o,l . l21 e o66 tiveram seus claros ,manus

critos a lapis , preenchidos pelo punho grafico de ario ibei-

ro,nao serve como elemento decisivo de prova no inquerito d-• 

ministrativo principalmente . Efetivamente , essa pericia , traba

lhada inteiramente ~revelia dos interessados , sem que esses pu

dessem oferecer peritos seus , quesitos e indicassem padroes ou

tros para confronto,é falha de recursos . A simples inspeção 

ocular atesta a precipitação das conclusoes , como tambem essas 

conclusoes repelem premissas formadas no proprio laudo . A ao

missão do lnquerit o não tem essa pericia para apreciação , até 

o momento . Aceitar a Comissão ,por outro lado , o que consta nes 

te laudo é argumentar com uma peça que pode , e deve ,ser inutili

zada por subsequente pericia no processo criminal . O Supli

cante ,na questão criminal ,protestou,em tempo oportuno , "contra 

~ laudo grafico procedido arbitrariamente~~~ menor senso 

de responsabilidade por partes de seus peritos"e requereu ue 

o dr . Juiz consentisse que a defesa "promovesse exames~ mode

los caligraficos existentes nos autos ~ ~ outros ~ de outr s 

pessoas~ bem assim~ livros ,papeis ~apontamentos constantes 

do arquivo da Leopoldina Railway . " •ssas medidas , consequente

mente ,podem alterar , e profundamente , a analise e aspeto jurídi

co da causa . E taes medidas não foram ainda levadas a efei t o 

simplesmente porgue , sendo despendiosas,o Suplicante- à~astado 

de seu emprego e lutando com muita dificuldade-necessita de nu

meraria . Pleitea , como é de seu direito , que o Sindicato dos Fer

roviarios o auxilie , como de seu dever . 

Pondera ·a. inda , 

VIII 

que Antonio Leandro Diniz sempre foi em serviço supe r ior 



hierarquico de ario Ribeiro , devendo a questão ser tambem exa-

minada por esse seu angulo interessante . 

RE~UERI.MENT S: ==-=====-==== 
a) Requer a V. • . a designação de dia,local e horas para a in

quirição das testemunhas abaixo,e que oferece. 
, 

Requer ,outrosim,se digne V. Ex . ordenar se proceda a novo 

exame pericial nos boletins e letras, com as formalidades l) ro

cessuaes indispensaveis,protestando o Suplicante pela apresen

tação de quesi tos e oferecimento de perito de sua parte . 

Poder-se-ia objetivar que esses boletins estão no proces-

so criminal . -ao seria embaraço intransponível . Tratando-se de 

materia da defesa , e assegurando a Const . Fed . a melhor amplitude 

á defesa dos acusados, v. •x . requisitaria do Dr . Juiz Criminal au

torização para os peritos procederem ao seu seu exame . 

Nestes termos,juntando-se esta 

ao respetivo processo , 

pede deferimento . 

r.J-'fo. 

-advogado-

Testemunhas : 

l 1) .J NILO !l.ARTINS, funcionario , rua Cam os Sales ,n2 lo; 

2) THIERS ALVES,funcionario,rua Teixeira Dias ,n2 5-ru3rul os ; 

3) EUGENI FERR •'IRA , Delegado Sir1dical em Campos, ru 13 de 

v' 4) 

"' 5) 

v 6) 

7) 

aio,n2 

JOSi CAIAD ,funcionaria da Leopoldina,rua 7 , Set . , 135 ; 

N01RE FULGENCIO DA SILVA , funcionario da Leopol ina , r . For
mosa ,374 

/!J~A ~ /,H. • · ~,.~1/J /:) . .. . , ,_-G.. ~ 4.f'd 4C.t4.4~1f--4-.-~ 
Q. t1a /J ~..... J-.od-. 
~·~~ ~w...J~.,. ~th.L&..., 
A.-1:~~ , ..;. ,..,.,... J t1~. 



Exmo . Snr.Dr.Delegado em exercício desta cidade 

0 abaixo assinado , para fins de direito , requer a v . ~x . 

se digne mandar certificar ao pé des t e , de modo que faça fé , se 

do arquivo dessa De l egacia consta algum inquerito,pro cesso , ou 

queixa contra o eupli cante , e , em caso afirmativo , em que fase se 

encontra a mesmo . 

Nestes termos , 

P . deferimento . 



E oUA 

~'a /!Jir;-. 
\tlt; ~-11/ 

dh o accu ado ~ t.o lo Le"' dro Di 1z) J 1 
o .11 r o c e o a d .t :1 t r a ti To a r:.. u t. r ... -

D•'PEoA 

ADVOGADO 

~0 tde , por cp:COprin~~Q l d~bit I pOr 
esta ~ t lhor :r'6r· a e di:ret to 

11'· "'"' • s . 

que h a a 1 o t fuN-:cio ar :to d< Co Ja•hia J,eopold:t "'. c J 

; P. que h.- 9 rl o exerce a fJ. cçõ' e chef~ do 1 oxn.r i f"' o 

da dé' na :r a ,oln e a. po Carg:l., ~ trt o:lda e · • 

P . quJ , todo e i. e po de e:r:v:t o , cf6r::1. e1ta a c cu a-

e nu a o tra 1 oi !'ei t to ·da .a deTi-

d·~ co CO) i.ra a u .o r e co ducta .~.u .cc :to . 1 , 

de h o e s·l~idnde e r:igo:co o cu :ri to de seu de er, ; 

P . que pre pautou seu acto 0 0 erecer r co f i L ça 

d eu u .rio rEI J:.d erarch:i c o e a e ti ~ de UI ubordi. -

a do 

P . que · ccuoatão que co .lira • :i êza 1t i querito , ~ oora 

qui h, rh. T:i. .ga ça a:cchitect d or u eui.:t .i. o , que , 

• n1e o dP i xp rie .cia d· Bl d d de u e or , i.io 

te v pr.te~d-r t i ar · ho rn p~ oal e 

de lU cc:to, 1 o 'C'Uia o; 

P . que ão 1ão v r nr~ira a accu açõe for ulndn• por E1eute· 

:do e cni11e 

qu o factr , e te propri o uto d i .quer1to a 

:i .i tr"M vo , o.hi e t-o gr:lt .te , :ro · do ju t t: .te o co -

·L:cr:..ri o do que r e 4,e .d:t a .t.a,>' u do El u..teri o co a u· aohia 

1i6~ obr. de co arde p r~e~ui .~o ; 

que to da a L i. e • tlla• ouT .l daa e j_)Or ouYir ão aoc6 rd e 

n. i :c ~ax· a i:r.·r p:ce} e~ i 1 • o:r a de co ducta í'Ul ceio tal do 

aCCUIIfldO ; 

P . que o out:co aocu•a o , ar:lo f.j'i..> iro , u :i ti~.cto 1.atu:c 1 de 

i a c 1 ab i 1 i dad.e, ti r . do- a 

r r' O ' o u 1 ~o p ,rdôa ter e . a :h llaClo aa i 



i Te ti nçõe ~ 
tO me .tido de apurs.:r.-lhd a r :S..t)O. abil:i.dade; 

2 

P . que tod o o ' facto e c.t :bribui doe )o:c t:ar:i o Ribeiro ao 3C<~U AÓO 

são f ... lho d.r~ erdade , por :i o que i y !:CO :1. e:l 
' 0J?0 

P. que ao ~c cu açõe• e ~'"ar :lo dbe:i ro ão obra o d :! to e 1· 

:r. a. :I "'l' 
' 

:cgu:ida por Achjlle i e . tel ão o r ul tll.-

o de u tra.l>n lno de perJ. id 1 a de ay u do ..; l euter:t o e e ce;:c<m-

ra de ·tp ~ o:l.rcu t~ !Ciaa , qu·e o reciada e :i. d e. te 

co o e r õ o , c o i a e ç ã o de a . :!. o e ' 1 u z d n r a z ~o , ;-o ode 

:cec ... r re· I 
P. qu ~o é cri·Yel qu , lidé:u.do co ta: to ub lte:c o , 

.o e r ri ç o . o · 1 o xa r :1 f a do 1 r o o 3CCU ado r correr lo o 

a u c1 or ar purticar u acto d cll.l.OJ e t:idade , t~HO e qLii-

ho pela i orta .c:l .. ar ujda co o rec .l>ida a Cli or. 

Proi~e ta- e por todo e _ro d r o • i clu ' ;i -

Te pelo I. po:t .. to dl • te• .e u :h a a.bah o; 

I - Bellar :11 o Hibe:l ro , ·u ~~cio ar i o o Al o arifado ; 

II Jo 
, 

Acyr de Fr ,:I. ta• , :i d' i de - e , 

I II - o a ui 

te á :cua Te i xe:l :ca Di· 2: 1 • ' J , Gua:r.ul' o 

V aldui o Al a 1~1 , ri 'L Pe 7.' • o te 1 rua f:o e L :l r o Jo : ~'e:-:r: -

VI - Al t..ro Gab:r· i t:l de Ca pos .ara! ala ; 

VII · .o 1 I . -e Aquit o , oif lhc:l .aAJ d Ca pos Ca:cru ·miia . 

Ped d e:d to 

( 
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LEOPOLDINA RAILWAY 

00 

orivão, dactylographei este termo em uatro . vi~ de egual 

teor, que aubacrevo,~7*'..(,. .P/ ~. 
7 I 

EFIRO o requerimento de Mario Ribeiro quanto 

~s testemunhas de defesa indicadas, desi gnando o dia 29 do 

corrente mez, és 12 horas, no carro salão numero 482- , em 

~ampos, para s erem apresentadas e ouvidas. IIDEFIRO o seu 

pedido e exame grapholog ioo perante a ~Olnrnisaão, tendo em 

vista que as Instrucções do ~onselho Nacional do Trabalho 

para o inquerito administrativo nem uma só vez se referem a 

diligencias de tal natureza, o aue dá a entender a incompe

tenoia da Commissão para o alludido exame, quanto mais que 

já procedido um pelo eparta.mento de Policia Technica do Es

tado do Rio de Janeiro, orgão especialieado para a peritagem 

ue agora se quer fazer novamente; .1 m dieta, os documentos 

originaes objectos deste inquerito e nos quaes deveria ser 

procedido o exame, asa competente a Commissão, se encontram 

nos autos do processo rime movido pela Justiya Publica da 

Comarca de ~amos, delles fazendo parte integrante. 

EFIRO o pedido de Antonio Leandro Diniz, mar-

oando o dia 31 do fluente mez, ás 9 horas a.m., no mesmo car-

ro, tembem em Campos, para serem apresentadas e ouvidas as 

testem~nhae que arrolou. 

Expeça o Sr. Secretario notificações aos accusa 

doe, dando-lhes scien despac o. 

Rio de de Outubro de 1936. 



LEOPOLDINA RAILWAY 

ra m~erna data retro, foram-me entregue estes autos. o 

que, para. constar, eu, anoe1 1 ugusto az Junior, eoretario a ~G~ 
de '1ommiesão, servindo de esorivã.o, daoty1ographei este ter-VI 

mo subscrevo, ~044:---c4JN/ 

os 20 dias do mez de Outubro do anno de 1936, certifico 

e dou fé ~ue foram expedidas notifio~ Õ e aos accueados ario 

Rib iro e ntonio eandro iniz, no termos do de 1acho de 19 

do corrente 1 ez, o eenhor r eidente da ~ommiss -o. Do que, I 
para constar, eu, lanoel Augusto ,az Junior, 0 e retario da 

'1ommisaão, servindo de escrivio, aotylographei esta certidão 

em quatro vias de egua1 teor i1que subscrevo,~~ 

~~Lf7-~ ?/~· 

Aoe 24 dias do mez de Outubro do anno de 1936, junto a 

estes autos as segundas vias das notific ~Õ e dirigidas aos 

accueados ]ario Ribe'ro e ~ntonio Leandro Diniz, qu adiant 

se v em. o que, pera oonetar, eu, ·!anoel ugu to az Junior, 

Secre ~rio da 0ommieeão, serv.indo de escrivão, àaot~lographei 

este termo em quatro v as 

~~(t't?k 
?/ 

sub orevo, &/ 

7 
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CODISJ?IÓ DE . INQUERITO ADlllNISTRrA,TIVO 
i . 

NOTIFICACXO 

Pelo presente instrumento, fica o 

notific do apreaentar, no di 29 do corrente z, ás 12 

horas, no carro salão numero 482-A, na eat 9~0 de O oa, 

no E t do do Rio de Janeiro, perante 

rito Admintatr tivo da The Leopoldin Rail-.y Company, L1-

m1ted, a testemunh 1 arrol daa na defesa de 20 de Setembro 

de1te nno, i de 1erem ouvidaa, oon1oante o de1pacho exa-

rado pelo aenhor Presidente d Comada1ão, e data de 19 do 

fluente z, no1 autos do inquerlto d iniatr ttvo. a que 

eat' aendo 1ubmettido, e cujos termos diante se tran1cre-

"DEFIRO o requerimento de Kario Ribeiro 
quanto ás te1temunhaa de defe1a indic da1, delignan
do o dia 29 do corrente mez, á1 12 hora1, no carro 
1 lão numero 482-A, em Campoa, para serem apresenta
das e ou?idal. 

INDEFIRO o 1eu pedido de exame grapho
logico perante a Commia1ão, tendo em 'Yilta que 1 
Inatrucçõea do Conselho Bacional do Trabalho para o 
inquerito admintatrati'Yo nem uma aó ?ez 1e referem 
a diligenciai de tal natureza, o que dá a entender a 
incompetencia da OoDIIlilaão para o alludido exame, 
quanto maia que já procedido wa pelo Departamento de 
Policia Teohn1ca do E1tado do Rio de Janeiro, orgão 
eapecialiaado par a peritage que agora ee quer 
faaer no?amenteJ al4m disto, oa documental origina•• 
objeoto1 de1te tnquerito e nos quae1 de?erta aer pro
oedido o exame, oa1o competente a Commiaaão, ae en
contram no1 autoa do proce1ao crime mo?ido pela Jua
t19a Publica da Comarca de Campos, delles fazendo 
parte integrante." 

La...rado em cinco 'Yi de gu 1 teor por mim, Kanoel .Au-

gu1to Vaz Junior, Secretario da Commi1aão, que o subscrevo, 

Commiaaão,~ 

Rio 



LEOPOLDINA RAJLWAY 2a. . v{cl . 

C01DUSS.IO DE DJQ.UERITO AD1UNISTRIA.TIVO 

NOTI IOAÇlO 

Pelo preaente inatrUJHnto, fioa o aenhor 

DINIZ notifio do . preaent r, no dt 31 do corrente mez, áa 

9 horu •• , no o ro aalão numero 482-A, n eat ç·o de 

Campos, no atado do Rio de Janeiro, perante a Oommiaaão de 

Inquerito Adm1niat:rat1To da The Leopoldina R 11'Wa1' Co P&D7t 

LimitecJ, a teatemunhal ._arroladu na defesa de 19 de Setem-
" . 

bro deate nno, afim de aerem ouvida•, oonaoante o deapaoho 

exarado pelo aenhor Pr aidente da Oommlaaão, em dat de 19 

do fluente mez, noa utoa do inquerito dm1n1•trat1To a que 
' •• t' aendo aubmettido. 

Lanado em oinoo Tiaa de egual teor por mim, Manoel Au

guato Vas Junior, ecretarlo da Oo iaaão, que o aubaoreTo, 

indo auignado pelo elidz da Co_, ... ~'~ 

1936. 



LEOPOLDINA RAILWAY 

Aoa 26 diSB do mez de Outubro do anno de 1936, junto a 

estes utoa a carta da mesma data, do Sr. Director Gerente 

da Companhia Leopoldina ao Sr. Presidente da Commisa ... o, que 

adiante se vê . Do que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz 

~unior, Secretario da Commisaão, servindo de escrivão, ~acty-

lographei ate termo em quatro vi~ de egual teor, 

lfcrcvo ,~•if/7&-74 ?7 F· que sub-

• 
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------~-'"""'" - --

Wq~ 1fie.opol!tin& ~ailfu&~ @ompan~ 1fiimitc!t. 

ADMINISTRAÇAo "llSPECIAL" ~0 .Z:, faneU.o.~~\~!"0• 19){,, 

D.G.Oll,23-(RL) Qlaixa ~-· Z91 ~.1./~tl \. 
Illmo.Sr.Dr.Prestdente da \.~(~~~-~~ 
Coiiiiii181Jão de Inquerttos dminis trativo~r Ü~ .~ Zl ~'\ ~ 

~ ~ 4t 
INQUERITOS Ã.DM!NISTRATIVOS-ESCREVENTE MARIO RIBEIRO E ALMOXARIFE 
ANTONIO LEANDRO DINIZ, DO ALMOXARIFADO, E FOGUr5TA OS'ORIO NEVI5, 

DA LO COMOÇIO 

Chegando ao meu aonheaimento que o Sr. Yanoel Cordeir o Mu

ni~, funoaionario da Contadoria e nomeado para servir aomo Vice

Presidente nos inquerito~ administrativos instaurados em virtude 

das Portaria~ de 2' de Agosto e 16 de Outubro do oorrente anno, 

nos quae~ ~ão aaausados o e~arevente Yario Ribeiro e almoxarife 

Antonio Leandro Diniz, do Almoxarifado, e foguista Osorio Neves, 

da Locomoção, respectivamente, aaha-se enf&rmo e impossibilitado 

de viajar, pela presente nomeio o Sr. David Lirio Corrêa Netto, 

tambem funooionario da Contadoria, para aubstituil-o nos demais 

termos e aoto~ de ambos inquerito~.-

Saudações 

Copia ao Contador Geral. 



L EOPOLDINA RAILWAY 

CERTIDIO 

Aos 26 dias do mez: de Outubro do anno de 1936, o rtifioo 

e dou ré que foi dado oonheoim nto ao substituto do Vice-Pre

sidente da C'ommi aão doa termos da. carta da mesma data, do 

Sr. Dir ator Gerente da Companhia Leopoldina ao Sr. Presiden

te da Commia-são. Do que, para con tar, eu, Manoel Augusto 

Vaz J'unior, Secretario da Oon:miswão,. wervindo de escrivão,, 

dactylographei esta certidão em quatro vi~e egual teor, 

que subscrevo, Ú$..<.4 f7"*'k 7 r' 

.. 
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ASSENTADA 

Aos 29 dia~ do mez de Outubro do anno de 1936, ás 12 ho-

raS', no oarro salão numero 482-A, na estação de Campos, no (} ~ (Ô & 
Estado do Rio de Janeiro, presentes os membros da Commissão ~I 
de Inquerito Administrativ~ da The Leopoldina Railway Compa-

ny, Limited, o senhor Presidente declarou abertos os traba• 

lhos para serem ouvidas as te~temunhas de defesa apresenta

das na defesa esoripta artioul da pelo aoousado Mario Ribei-

ro. Comparece~ o representante do Syndioato dos Ferroviarios 

da Leopoldina Railway,. que, exhibindo procuração do prenomes

do aoausado, que adiante ~re vê·, pediu vi~rta8' dos autos, o que 

foi deferido. Compare o-eu tambem o aao-uaado Mario Ribeiro, que 

allegou não poderem as testemunhaS' eS'tar presentes no momento, 

pelo que pedia um adiamento até ás 13 horas e meia de hoje 

para apresental-a~, o que foi tambem deferido. Nada mais ha

vendo, mandou o senhor Presidente encerrar o presente termo, 

que vae aS'signado pelos membros da Commissão, pelo ao-ousado 

e pelo representante do Syndioato. Do que, para oonatar, eu, 

Manoel da Commis-S'ão, Erervindo 

de egual 





LEOPOLDINA RAILWAV 

PRIMEIRA TESTEJ4UlfHA DE DEfESA AfRESENTAAA POR MARIO 
RIBEIRO 

Áe 14 hora.e- da m&B1118. data retro, oompareoeu JOSE' OA!AJXJ •J,, ) J-0 
brasileiro, oom oinooenta annos de edade, aasado, residente · ~/ 
á rua Sete de Setembro numero 135, ferroTiario, sabendo ler 

e esarever, e, sob o oompromis~o da Tardada, em, pre~ença 

do aoausado Mario Ribeiro e do representante do Syndioato, 

reB'pondeu aos itens· formulados- na defesa apresentada da se

guinte maneira: que do anno de 1920 ao de 1922, a testemunha, 

que exeroe aotualmente o oargo de encarregado do Control em 

Campos Pas&ageiro&, foi agente da estação de Travess·o; que 

nes~e periodo M&tio Ribeiro trabalhou ali, não podendo a tes

temunha preoisar quanto tempo, oomo seu auxli, digo, seu au- I 

xiliar; que dahi para aá a testemunha tem Ti~to Mario Ribeiro 

algumas Tezes, porém, não p6de affirmar qualquer aousa quer 

em prol quer oontra a oonduota de Mario Ribeiro; que a teste

munha s6 teve oonheoimento deste inquerito por ouTir falar e 

agora porque lida a defesa do aoo·usado Mario Ribeiro, porém, 

nenhum detalhe p6de offereoer sobre tal tnqueritoJ que quanto 

aog. demais quisftos formulados na defesa, a testemunha os 

julga reapondicfog. oom o que já deolarou linhas aoima. Nada 

mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente en-

oerrar o presente depoimento, que, depois de lido e aohado 

co nforme , vae aee ignado pela testemunha, pelos membros da 

Commiseão, pelo aooueado Mario Ribeiro e pelo representante 

do Syndioato. Do que, para oonetar, eu, ~anoel Augusto Vaz 

Junior , Se~retario da eeorivão, daoty-

teor, que subscrevo, 
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SEGUNDA TESTEMUNlfA DE DEFESA APRESENTADA POR UA.RIO 
RIBEIRO 

Em seguida., oompareceu NILO :MARTINS, brasileiro, com trin/ú 
1

7-
1 

ta e nove nnos de edade, oasado, residente á rua Campos Sal 

les numero 10, nesta cidade de Campos, Estado do Rio de Ja.-

neiro, industriario, sabendo aasignar o nome, e, sob o oom-

promisao da verdade, em presen~a do aoousado Mario Ribeiro e 

do representante do Syndioato, respondeu aos itens formulados 

na defesa apresentada da seguinte maneira: que ha um anno e 

tanto a testemunha deixou o serviço da Companhia Leopoldina; 

que a testewnha quando esteve em ae.rviço da Companhia Leo

poldina, trabalhou, durante quaai doia nnos, no serviço de 

descarga de lenha em Campos Carangola, onde veiu a conhecer 

Mario Ribeiro; que Mario Ribeiro era. a pess-Oa immediata ao se-

nhor Antonio Leandro Diniz, Chefe do Almoxarifado em Campos 

Cara.ngola; que a t .estemunha sabe que Mario Ribeiro tem bastan

tes annos de serviço na Companhia Leopoldina; que a testemu- I 
nha durante o tempo em que trabalhou no Almoxarifado, nunca 

soube de nada que pudesse desabonar a conducta de Mario Ribei-~ 
ro, que sempre e e mostrou um bom moço; que a testemunha ae re- ~ 
corda de haver certa oocasião Waldemir Vieira da Conceição 

voltado do a1moço atrazado para o ponto, pelo que Mario Ribei

ro, encarregado deste ponto justamente depois do almoço, não 

pe~ittiu Waldemir entrar em serviço, provindp dahi uma dis

cussão entre os dois, que terminou com a sabida de Waldemir 

para ir em casa, e mais tarde voltou para tirar uma desforra 

em Mario Ribeiro, sendo que a testemunha interveiu para apa

ziguar, voltando então Waldemir do caminho; que quanto aos 

boletins G.27, a testemunha nada póde dizer; quanto ao item 

terceiro da defesa, a testemunha sabe qua Mario Ribeiro foi 

preso e depois foi solto pela Poli~ia, e que indo a testemunha 

certa vez á Delegacia de Policia, ali viu Antonio Lea~dro Di-

niz, tendo sido informado de que Mario Ribeiro estava em car

torio prestando depoimento; qua quanto ao i tem. quarto da de-
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defesa, a tewtemunha não sabe de qualquer oouaa a re~peito, 

apenas pÓde informar que durante o tempo em que a testemunha 

trabalhou no Almoxarifado , sempre ac:hou Antonio Leandro Diniz ~ /l j ~ 
I um chefe oorreoto; quanto ao item quinto da ·defee • a teste- I 

munha já se r portou ao que sabe a respeito de Walde~r e ao-

eresoenta que conhece ~oaquim da S11Ta Gordo, entretanto, não 

erab~ da ex1steno1a de inimizade entre elle e Mario RibeiroJ 

que quanto ao item s·erlo da defeEJa, a testemunha não oonheoet 

Arlete Silva, que ali foi menaionada, não B'abendo da e:xisten

oia de tal teEttemunha; que quanto ao i tem oitavo da defesa, 

a testemunha póde af'firmar que quando entrou para o s:erviço 

de descarga de lenha do Almoxarifado em Campos Carangola, já 

encontrou Antonio Leandro Diniz oomo ohefe de Vario Ribeiro, 

isto continu ndo até á aahida da testemunha do serviço da Com

panhia Leopoldina. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou 

o senhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, de

pois de lido e achado conforme, vae assignado pela testemunha, 

pelos membros da C'ommi_seão, pelo aoeusado Mario Ribeiro e pelo 

representante do Syndioato. Do que, para constar, eu, Manoel 

ugusto Va~ ~unior, Secretario da Commiseão, servindo de es-

erivão, daotylographei egual teor, que 
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TERCEIRA TESTEMUNHA DE DEFESA APRmENTADA POR l!AIUO 
RIBEIRO 

Em eguida, compareceu ALVARO BAPTISTA, brasileiro, com 

trinta e doia annoe de edade, casado, residente á rua Barone 

za numero 35, nesta cidade de Campos, Estado do Rio de Janei-

ro, aommeroiario, sabendo ler e es~rever, e, sob o oompromia-

ao da verdade, respondeu, depois de ouvir a leitura da defesa 

apre.e-entada por Mario Ribeiro, em presença deste e do repre

sentante do Syndioato, o seguinte: que quanto ao item primei

ro da defe , a testemunha responde que conhece Vario Ribeiro 

de sei para aete annos como empregado da Companhia Leopoldi

na, na Sec-ção do Almoxarifado, em Campos Carangola, podendo 

porisso dizer que Mario Ribeiro é um rapaz distincto e nada 

a testemunha póde articular contra a sua conducta; que quanto 

·ao item segundo segundo, a testemunha nada pód dizerJ que 

quanto ao item terceiro, a testemunha não póde nada esclare

cer; que quanto ao item quarto, a testemunha informa que 

quando oommer~iante na rua Conselheiro ·Thomaz Coelho numero ~ 

n. nesta cidade, forneceu, por algum tempo, generos a empre-~ 
gados em serviço de carvão e descarga de lenha mediante Tales ~ 

aasignadoe por Antonio Leandro Dini%, então chefe do Almoxa

rifado em Campos CarangolaJ que por vezes tambem forneceu di

nheiro em eapeoie aos empregados, ainda mediante vales, para 

oocorrer a necessidades outraa que não de generoe alimenti-

cios; que durante aete mezes de fornecimentos, nada houve de 

anormal, porém, em determinado mez foi annunciado o pagamento 

do pessoal para o dia 6, quando o mesmo se realizou no dia 4, 

motivando essa nteoedenoia um prejuizo para a testemunha de 

dois contos e tantos mil réis; que os empregados comparec-iam 

á casa da testemunha pessoalmente com o vale assignado por Di· 

niz-; que entre os devedora da testemunha figura tam.bem Mario 

Ribeiro; que Mario Ribeiro informou á testemunha ter e~tregue 

a importanoi correspondente ao seu debito a Antonio Leandro 

Diniz e este in~ormara á teatemunha não ter recebido tal im· 

portancia àe Mario Ribeiro, não podendo portanto a testemunha 
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testemunha saber de que lado está a razãoJ que a testemunha 

embora sof!rendo o prejuizo de dois contos e tanto, não pÓde 

affirmar que iswo constituisse uma "malandragem" de ntonio 

Leandro Diniz, quanto maie que a teetemunha tem varies empre

gados da Companhia como seua devedores, justamente em impor

tanoias que perfazem aquelle prejuizo; que quanto ás peaseas 

re:reridaB no item. quinto da defesa,. a teatellll.1nha não ae conhe-

ce, não sabendo tambem das relaçõe& que ellas pudesse-m ter com 

Mario Ribeiro; que quanto ao item sexto da defesa, a testemu-

nha declara não conhecer Arlete SilTa nem ouTiu falar nella; 

que quanto ao item setimo da defesa, por se . tratar de mataria 

eapeoialis .da, a testemunha nada p&de dize~; qu quanto ao 

item oitavo da defesa, a testemunha tem a dizer que durante o 

tempo em que conhece Mario Ribeiro, é este subordinado a Anto

nio Leandro Diniz, que é o seu chefe; que a testemunha, quando 

fornecia generoa aos empregados do Almoxarifado, para receber 

o debito de cada um, no dia do pagamento, acompanhava-os á es

tação de Campos PaeBageiroe munido de uma relação e, quando ~ 

chamado o nome do empregado, depois deste haver recebido o di- ~ 

nheiro, a testemunha dizia-lhe o quantum de Beu debito e reoe-~ 
bia-o do proprio empregado; que d~poie do oooorrido com o ul- ~ 
timo pagamento, isto é, depois de quando a testemunh teve o 

prejuizo de dois contos e tanto, Antonio Leandro Diniz ainda 

entregou á testemunha pequenas importanoiaG refe~entes a t~ea 

ou quatro empregados, não se recordando a testemunha quaes os 

nomes desBee empregados e quaee as parcellas recebidaa; que 

a testemunha era avisada do dia em que se operaria o pagamento 

na estação de Campos Passageiros pelo esoriptorio do Almoxari-

fado, porém, não sabia qual peas~a que dava ou mandava dar 

esse aviso. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor 

Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois de lido 

e achado aonforme, vae aasignado pela testemunha, pelos mem

bros da Commisaão, pelo aoousado Mario Ribeiro e pelo repreBen-
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representante do Syndiaato. Do que, para constar, eu, Manoel 

Augusto Vaz- .Tunior, Searetario da Commis&ão, servindo de es·-

crivão, dactylographei egual ·teor, que 

QUABTA TESTEMIJNHA DE DEFE~ APRESENTADA POR MARIO 
RIBE o 

Em seguida, compareceu ONOFRE FULGENCIO DA SILVA, brasilei

ro, com trinta e nove annos de edade, casado, residente á rua 

Tenente Coronel Cardoso numero 374, nesta cidade de Campos,, 

Estado do Rio de .Taneiro, ferroTiario, sabendo 1er e escreTer, 

e, sob o compromis~o da Terdade, respondeu, depoie de ouTir a 

leitura da defesa apresentada pelo aocusado llario Ribeiro, na 

presença deste e do representante do Syndicato, o seguinte: 

que quanto ao item primeiro da defesa, foi ~urpresa para a 

testemunha estar Mario Ribeiro envolvido no caso dos boletins 

G.27 falsificados, pois que o conhece desde 1921 como bom em

pregado, e quer como funcoionario, quer como cidadão, com b~a 

conduota; que quanto ao item aegundo da defesa, a testemunha 

deixa de responder porque não sabe de alguem que tenha inte

resse em processar llario Ribeiro; qu& quanto ao item terceiro 

da defeaa, a testemul!lha ouviu falar de terem apparecido em 

Campos Passageiros boletins G.27 falsificados, não podendo ài

zar sobre o restante do que e&tá articulado neate item; que 

quanto ao item quarto da defeaa, a testemunha apezar de ter 

dezeseie annos de ser.iço na Companhia Leopoldina, traba hando 

sempre no Destacamento de Campos, conhece pouco Antonio Lean

dro Diniz, razão por que nada pÔde di%er sobre este item; que 
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que quanto ao item quinto da defe a, não obstante. a testemu-

nha ser eonduotor de trens e portanto sempre Tiajando, nada 

póde responder porq)le não oonheoe as peeeCao ali referidas e _
1 
.),[6 

se as oonheoe é de physionomia apena.B"J que. qu nto ao item 

se:mto da de.feaa, e. testemu.nha informa que oonheoe Arlete Sil-

va, que é sua vie-inha, porém, nunca t .eve conv rsa oom ella, e 

tem ouvido dizer que el~a trata de negocio de eapiritismoJ 
, . 

que ainda e-obre este item, a testemunha pode affirmar que tem 

visto Antonio Leandro Diniz entrar na casa de Arlete Silva, 

porém, nada póde dizer sobre o que elle ia ali fazer, recor

dando-se que ha dois mezes, mais ou manos, que isto se dava, 

mas, dahi para cá não tem visto maif:q que quanto ao i tem se.ti-

mo da defesa, testemunha nada pÔde dizer; que quanto ao item 

oitavo da defes:a, a teete.munha sabe- que Antonio Leandro Diniz 

é encarregado do Almoxarifado em Campos Carangola e chefe de 

Yario Ribeiro. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o se-

nhor Presidente encerrar o presente depoimento, que, depois 

de lido e achado conforme, vae assignado pela testemunha, pe

los membros- da C"ommt.e:s:ão, pelo aoous·ado Mario Ribeiro e pelo 

representante do Syndioato. Do q~e, para constar, eu, Yanoel 

Augusto Vaz ~unior, Secretario da Commis ão, servindo de ee-

erivão, daatylographei de egual teor, que 

TERMO DE ENCERRAMENTO PROVISORIO 
• 

Em seguida, em virtude do adiantado da hora, o senhor Pre-

sidente mandou for:rse encerrado provisoriamente o presente in

querito, que terá proseguimento amanhã, dia 30, ás 9 horas ~., 
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horaa am., nomeamo ~ooal, do que fioaram bem soientes o ao-

ousado :U:a.rio Ribeiro e o representante do Syndioato. Do que, 

para constar, eu, l(anoel Augusto Vaz J"unior, Secrreta.rio da ? 1/ ?-1 
aomm!gaão, ervindo de e~orivão, daetTlographei este termo em 

quatro vias: de egual teor, 

mais membros da Commiae·o e o repre-

ASSENTADA. 

Aos 30 di a do mez de Outubro do anno de 1936, ás 9 horas 

a.m., no mesmo local, conforme f~ra preTiamente designado, 

reuniu-se a Commdsaão para que ~osaem ouvidas as restantes 

testemunhaS' de defeaa apreBentadas pelo aaausado liario Ribei

ro. penas compareceu o representant.e do Syndic-ato dos Ferro

viarioe da Leopoldina Railway, pelo que a Commiesão reeolTeu 

ficar aguardando a chegada do aoa.usado Mario Ribeiro e demais 

testemunhas·, indicando-se no depoimento da que primeiro depu

zer a hora reapectiTa. Nada maia havendo, mandou o senhor Pre

sidente encerrar o pr·eBente t .ermo, que v e assignado pelo 

membros da Commisaão e pelo representante do Syndicato. Do 

que, para constar, eu, Kanoel 

da Commiseão, servindo 

quatro Tias- de 

uguato Vaz J"unior, Seoretari 

- , daotylographei este em 

·~&TO. ?1::'4~9</ff~ 
~~~~~ti~~_e~~~~ 
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TERU:O DE DESISTENCIA 
I 

As 9 horas· 30 minutos da msama data retro, compareceu 

o ao ousado llario Ribe.iro e, perante o representante do Syn

dtaato, deol.arou que deai tia. da inquirição das teatellllnhae 

Thiers Al.Tea, Eugenio Ferr&ira e Ivena Santos-, em virtude da 

dif:f'icu~dade das meemaa a:e apresentaram, sendo que a de nome 

Thiere alvea foi proour da pelo aaoue do, que obteve como in

formação eatar a meema viajando, pois que trabalh ndo vinte 

dias por mez no Almoxarifado, não ae achava preaente, reque-

rendo foarre tomada por t .ermo eata S'ua des.iatenai , o que foi 

d.eferido. Ainda pelo acouaado llario Ribeiro f' oi di to que lém 

de suas decl rações já prestadas perante a Commisaão, tinha 

materia a allegar, razão por que pedi á Oommiss:ão mandasa:e 

transcrever aqui o officio que dirigiu ao Sr. Preaidente do 

Syndioato da Leopoldin , e, axhibido o of'ficio pelo represen

tante do Syndic·ato,. vae o meamo em seguida transcripto: • Illmo 

Snr Presidente do Syndioato - "Rio" - Venho por meio de ta 

levar ao voa~o conhecimento as injustiças que tenho sido vi

crtima. No dia da aoariaqão das teatemunhas de aouz: ·ção das 

testemunhas d aouzação no carro da comiaa·o de inquerito, 

tive oocazião de verificar o Inspector espee:i 1, Snr Roaha 

aproximar- e das teatemunhaa que ia aendo ouvidas, e por ou

vir, e tomando apontamentos. Depois ohegou um particular· de 

nom& "Yagner• e que por for do gradio da Estação, conversava 

com á teet munha Francisco Soarea, immediatamente chamei o 

Snr Rocha e provei a indeoencia que se paaeava, o mesmo não 

to~u nenhuma providenci • Tenho plena certeza que o Snr Wa

gner estava acertando as testemunhas, pelo ~aoto de já estar 

eu avizado por companheiro~, que ouviram o Diniz, Agente da 

Estação de Campoa, dizer ao ~agner• você acerta estas teste

munhas po ia se meu irmão perder e ata questão, o meu P,.i mor

r rá do coração. Levei ao conh cimento do meu Advogado Dr 

Nelson Rebel toda sorte de patifaria que contra mim estava se 
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armando, tanto anteriormente, como á margem do carro do in-

querito. F1na1mente Snr Presidente, e~tou comp~ectamente des

protegido de apoio. legal, não aó pelo aaima expoato como pel{/ /1 ]1 
os factos já narr doe a esse Syndioato, peço-v6a incarecida-

mente patroainio de acordo com a legi lacão do trabalho, á 

qual tenho direito por ser socio desa entidade sobre a ma-

tricula no 4507, afim de que, determinei-ia á vinda de um re

preeentant do nos~o Syndioato acompanhar o ~inal do 1nquer1-

to Administrativo, ao qual injustamente respondo, conse-

quente tramites naturaes e de lei - Campoa 25 outubro 1936 -

Mario Ribeiro - Reconheço verdadeir a fi supra de Mario 

Ribeiro -Em te&t~ (signal pub~ico) de verdade - Campos, 29 

Outo 1.936 - Santiago Carvalhido Filho - Estava appoato am 

sello de 11000 do Estado do Rio de ~aneiro, Imposto de Diver

sões-, Ase·ietenai a lLenore&, inutilizado por um carimbo, ap

poB'to tree vezes, com os aeguintea dizere : "Alcides ll&ctiel, 

20 Officio, Campo&, 29 Out 936" - EetaTB tambem apposto um 

carimbo oa.m os seguintes dizeres: "Oartorio do zo Offioio, 

AlcideS' Carlos ~aciel, ~abellião, Santiago Oarvalhido Filho, 

S"ub8tituto, Edifioio do Forum- Fone. 921, Oampolt- E.do Rio". 

D&poie de transoripto o officio actma, o representante do 

Synd i cato requereu fosse tambem transcript.o o "Parecer" d 

sua autoria, dado no rodap' do alludido of~icio, o que é fei

to em seguida: "'Em virtude· da deeistenaia do Dr. Nel&on Rebel 

em continuar a companhar o inquertto Administrativo movido 

c-ontra Kario Ribeiro, deve aer llario Ribeiro attendido no seu 

pedido a.aima Asai tiria, inicialmente a este inquerito o syn

diaato, mas inf lismente, dádo á 1ns1steno1a de llario em con

tractar o Dr. Rebel para eeu advogado, por este lhe ter dito 

qu a sua aalTaoão estava em o Sindicato contractar os eeua 

aerviçoB' pro:tie ionaee por 4;0001000 (gua.tro oontos· de reia), 
. 

gerando-lhe no espirito que a aua reintegração no serviço de-

pendia do Syndioato O Syndicato, hone~tamente, concordou á 



LEOPOLDINA RAILWAV 

yieta da convicção (Vide verso) de Kario, mas condicionalmen-

te, pagar a importaneia aupra, sendo ao Dr. Nelson Rebel dado 

ad 1antadamenta um conto de rei li. pedido para e d espez "; e • Jr a<fô 
contra toda& expeatativu, queria eate referido profisltio-

nal, nti ~fpadamente os restantea 3:000$000 (treis contos de 

reis) ferindo a~rsim o combinado inicial ao que o Syndicato não 

podi concordar por e:er deshon.eato. ReB'erva-s:e o Syndioato a 

abordar oa pontear principaetr dos- depoimento& das testemunhas 

~uando o Egregio cronselho N atonal do Trabalho der viataB doe 

autos ao seu procura~or bastante, posto terem sido silenciados 

na defeza apres ntada pelo Dr. Rebel, isto, em vi ta de não o 

eer permittido agora por determinaçÕeS' das Inetruções· par 

Inqueri tos Administra~ivos C:ampos 29 de Outubro de 1936 Arthur 

dos Santos Carvalho Representante do Syndiaa.to doa Ferro-

Viarios da Leopoldina Railway•. Nada mais havendo nem sendo 

dito, mandou o senhor Presidente encerrar o preB'ente termo de 

deaistenai , o qual, clepois de lido e achado conforme, vae as

eignado pelos membros da Commisaão, pelo aaausado Kario Ribei-

ro e pelo repr sentante do Syndioato. Do que, para constar, 

u, Kanoel Augusto 

vindo de e cri vão, 

teor, q:ue subectr 

Secretario da C:ommisaão, ser-

Tias: de egual 
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CONCLUSLO 

Em seguida, faço estes autos conclusos 

dente da Commissão. Do que, para constar, 

ao senhor Presi- };; 1\ () 
1 

eu, Manoel ugustof/, j Ó 

Vaz- J"unior, Secretario da Commiseão, servindo de eEJcrivão, 

egual teor, que daotylographei este termo em quatro 

EJubsorevo,w~~·~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 

·' vi ta do que conEJta do o:ffioio dirigido 

pelo aacusado Mario Ribeiro ao Presidente do Syndioato, e do 

despacho exarado pelo representante do mesmo Syndioato no 

rodapé do mencionado offiaio, ambos tranaoriptos no Termo de 

Des ia tenoia de fle., a requerimento d'oe in,tereeur doa, off'i

oie-ee, na f'Órma resolvida pela Commiseão, ao Dr. Nelson Pe

reira Rebel, advogado do acousado, transcrevendo-se-lhe os 

teores do predito officio e do alludido despacho, para que 

se digne 

ptoe. 

espeito dos factos ali deEJcri-

Cam~oe, de Outubro de 1936. 

k~ 
DATA 

Na meama. data cima, foram..me entregues estea autos. Do 

que, para constar, u, Manoel Augusto Vaz Xunior, Secretario 

da Commieaão, servindo de escrivão, daotylographei este ter

mo em quatro vias de egu~ teor, que. subscrevo t: ú/ ~ 

@'~7-k1'7 ~· 
I I 
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CERTID~ 

Aos 30 diaa do mez de Outubro do anno de 1936, certifico 

e dou fé que foi dado cumprimento ao despacho retro, do se

nhor Presidente da Commisaão, conforme oopi do officio diri-

gido ao Dr. Nelson Pereira Rebel, que adiante se vê. Bo que, 

para aonstar, eu, Manoel Augusto Vaz .Tunior, Seoretario da 

Commiss: ... o, ervindo de escrivão, daotylographei esta certidão 

~~- __ _.-L 
t-"-em quatro vias de egual te~que subscrevo, 

~ ........ ~,r4- 1~.--'...:H · 

.. 
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OQ ISSAO DE QUERITO AD !NISTJMTIVO 

•I.A.ll3- C o , 30 e Outubro d 1936. 

Ill~.sr.Dr. el~ on ereir Rebel 
OAMPO$ 

Hoje, qu ndo Co ão infr asign d e ohv 

reunid p r ouvir e te te nh a Thiers lve , Eugenio Fer-

r ir Ivens s ntos, ulti a deporem, porque j 
1 ouvid 

hont s de no Nilo rtin , Jo 4 C i do, Onofre Fulgenoio 

d Silv e Al ro pti t J rol d s por v.s n defe , d -

t da de 20 de Setembro ulti , que pre entou referid Com-

rio Ribeiro, desistindo dos de cimentos s teste-

unh f 1t nte , requereu 

que, d t do d 25 do oorrent 

tr n oripç-o do teor do offioio 

ez, dirigiu o r. re idente 

o Syndio to do errovi rio d L o oldi , h n o t be o 

repr nt nte do Synd1o to e ido fo tr soripto o desp oho 

do offioio. por 11 ex r do no rod pé o p no 

A im, re reduzindo, b ixo, o termo do question -

do offio1o e o do de p oho do rep esent nt do s ndio to, 

Co ia -o olioit d . . , bem d verd ~ e no intere se 

d nif t e r peito dos 

f' ato 

feit Juet 9 , e ign A 
11 d oripto • 

"Ill nr esident do yndio to "Rio 

V nho por eio de t 1ev r o vo o oonheoi ento s 

inju tiç 

t te unh 

que t nho ido v1ot1 • o di d 

d te t munh d 

o ri ç ... o d a 

uz ç""o no o r-

ro d oo i o d inquerito, ti e oco i~o d verificar o 

In otor e peoi nr Rooh prox e d te temunh a 

qu i endo ouvi , e por ouTir, e to ndo ont entoa. 

Depoi chegou 

for do gr dto d 

p rti ul r d no 11 r" qu .. Por 

t ç .. o, conversa ao te t nh 

r noi ao So re , i di t ente oh ei o nr ooh e pro-
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vei indeoenoi que v ' o s o n-o to ou nenhuma 

providenoi • T nho le o rtez que o Snr n r e t v 

oert ndo te te nh s, elo f ato de j • st 

do r oo p nh iros, que ouvir o Diniz, Ag nt d E t -

ç .. o de C os, ,izer o " gner" voo oert e t teste-

munh s oi a eu ir ... o rder est que t•o, o eu P i 

orrer' do cor ç .. o. Lev i o conheci nto do eu Advog do 

Dr el on R bel tod sorte de tif i qu oontr 

t v ndo, t to nterior ent , oo ' rge do 

o ro do inquerito. i Snr Pre idente, e tou oo -

pleot nte de protegido de poio 1 g 1 , n .. o ó pelo oi 

e o to oo p lo o t otos j n rr do e se Syndio to, 
I i no reoid ente p trooinio d oordo oo legis-peço-voa 

1 o ... o do Tr b lho, ' qu 1 tenho dir i to por e r ooio 

entid e so r triou1 nD 4507, fi de que , deter-

in i-ia vind de repr ent te do nos o ndio to 

00 :p nhr o fi 1 do inquerito c! in1 tr ttvo, o qu 1 in-

ju t ondo , oon aquente tr tes n tur e de 

1 i C poa 25 Outubro 1936 to Ribeiro". 

"Em virtude d desistenoi do Dr. el on Rebel 

e oontinu r 00 nh r o inquerito Ad 1n1str t1vo o-

vtdo oontr rto Ribeiro, d ve er io Ribeiro t-

tendido no eu pedido aoi sistiri , inioi 1 ente 

e t inquerito o Syndio to, a infeli nte, dádo 

insi tenoi de i o oontr ot o r. Reb 1 ra seu 

vog do, por 

t o S~dio to oontr :Erof'is-

e e ;eor 4·ooot ooo (~u tro conto reis la serando-

S:Elri t2 g U! reintesr! ç ... o erviço de;een-

di do S;t!!d1o to o yndio to, hon t te, oon.oordou 

vi t da oonvioç ... o (Vide ve so) 4 oond1-

oion 1 nte, pag i port noi upr 
' endo o Dr. 
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Nelson Rebel do di nt d ente wn conto de rei , pe-

ido r a de pe 1 e, oontr o xpeot tiv a, 

queri · ref rido profi ion 1, nti ip d ente o 

re t nte 3sOOO 000 (trei contos d r ia) ferindo s

im o oo b1 do inio 1 o que o Synd io to n·o podi 

onoord r r r de hon to. R o yndio to 

bord r o ponto prinoip do d poi nto teste-

unh qu ndo o re 1o Con el o oion l do Tr balho 

r vi t o uto o u proour dor b t n , po to 

t re ido il noi do n def z pr n d p lo Dr. 

R bel, i to, m vi t d n·o o er r itti o or por 

det r in c;õ d . In tr çõe r In uerito d inis-

tr o os 29 d Outu ro d 19 6 rthur o s 

to c rT lho Repr nt nt do yndio to do erro-

Vi rio d Leopoldin R 11w " • • 

u rd ndo r po t v.s., 
opportu id d r pre 

ud c;ões 
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JUNTADA 

Aoa 31 diaa do mez de Outubro do anno de 1936, junto a 

esteg autos a petição que diante se segue. »o que, para 

constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Searetario da Oom

miaaão, servindo de esariTão. daotylographei este termo em 

quatro vias ele egual teor :;;e ltubearevo, Ú/..~ 

ú&----é>?vttk 7 r·~ · 



L!!Yt 
/!)r . Nefs6Jn J!>el'"eira ~ebel 

t:A'DVOGADO 

E~ . Snr .~ . President e do Inquerito Administrativo ~·t!~_f 
poldina movido contra rio Ribeiro e Antonio Leandro Diniz . 

;los~.<. b 5;. ~~~,_........., 
~~M~ 
,.,....,..~ ()r? -z;;-n-Q 
~~~ 

~~· ~~~ 

~ Nelson Rebel,que tambem se assina Nelson Pereira Rebel , 

advogado , requer a V. Ex .,nos autos do inquerito , se digne de an-

dar intimar .UffiiO RIB IRO ,pessoalmente , para ciencia da desis

tencia expressa que faz dos poderes conferidos na procuração 

de fls ., devendo ,por isso , constituir outro advogado . 

O intimado porá o seu ciencia ao pé desta . 

Identico requerimento acaba de ser formulado na Vara Cri 

minal em processo em que o mesmo llario Ribeiro é um dos co-reos 

Nestes termos , e sendo , depois da intimação , junta esta ao 

processo para os efeitos de dir eito , ~ 

pede deferimento . 

advo . 
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CERTIDl.O 

Aos 31 dias do mez de Outubro do anno de 1936, certifico .l ~J: 
e dou fé que providen~iei no sentido de que Mario Ribeiro ~, 
comparecewae perante a Commissão, para que tivesse conheci-

mento dos termos da petição retro e nella ppuaesse o seu 

sciente, na fôrma r querida, entretanto, quelle aoousado, 

apez.ar dos rei teradoa ahamadoB', não aompareaeu. Do qu.e, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz- J"unior, Searetario da 

CommdssMo, servindo de esari ão, daÓtylographei esta certi-

dão,em quatro vi s que subscrevo , &a.c..s d s-;/J 

Na mesma data acima, junto a estes autos a carta dat da 

de 30 de Outubro de 1936, do Dr. Nelson Pereira Rebel, que 

adiante se ve. Do que, para oonst r, eu, Manoel ugusto VaZ' 

Junior, Secretario da Commise ~o, servindo de escrivão, d -

ctylographei este termo em quatro vias teor, que 
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Campos ,3o, outubro , 936 . 

Exm . Snr . Dr . João Pereira .Neto,presidente do Inquerito Adminis

trativo contra Uario Ribeiro e Antonio Leandro Diniz . 

-.Nesta-

Saudaçoés . 

Respondendo , imediatamente , ao oficio de V. Ex . e demais mem-

bros do inquerito , datado de hoje (I. A.ll3),informo 

1) 

Referentemente ao requerimento,quo me veio por copia , de 

.1 rio Ribeiro, posso adi ntar o q_ue se assou . Quando deixava a 

Estação,depois de ouvir testemunhas de acusaçao no inquerito , 

o Snr . IJario Ribeiro comunicou-me que encontrara o Snr . ·agner 

conversando com Francisco Soares induzindo a este depor favora-

velmente ao Snr . Antonio Leandro Diniz . tlario dissera ter chama-

do a atenção do ~nr . Rocha . agner apressadamente se retirara. 

Isto,simplesmente. 

uanto ao procedimento de V.~x. ,como presidente ,e de todos 

os outros membros componentes do in uerito,só posso,e com pra

zer ,atestar tem sido de impecavel criterio e rigorosa imparcia-

lidade . 

2 ) 

No atinente ao despacho exarado naquele requerimento teria 

ue rebater os seus termos si não pretendesse responsabilizar 

criminalmente o seu prolator e todo aquele ue o subscrever . 
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Contem m teria difamatoria , do inicio ao fim . 

Nesta mesma data acabo de escrever , sob registrado no 55.149, 
ao Snr . João Batista Sarmet , presidente do Sindicato dos Ferro

viarios da Leopoldina . E, transcrevendo-lhe os ter1nos do requeri

mento de mario Ribeiro e o despacho que recebeu assin do velo 

Snr . Arthu.r dos Santos Carvalho,como representante do Sindicato , 

term'nei assim 

" ontendo materia inf·m·nte e difumatoria 

desejo , e porque vou proceder criminalmente 

contra o responsavel por taes inf mias,que 

V. S. ,dentro do prazo de 3 dias,responda si 

subscreve pessoalmente e como rresidente do 

Sindicato , o ue esi ' neste despacho . _guar-

do a resvost· somente no prazo marcado , sen

do que extinto esse prazo considerarei o si 

lencio como acordo com os termos do despae 

cho referido , e agirei , então , contra todos os 

resyonsaveis . n 

Espero soraente extinguir-se o yrazo para dar ingresso no 

Juizo Criminal a competente queixa para inicio do processo cri-

minal . 

Tomei , felizme te , todas as precau<JOes , eu.ardando copia de to 

da a minha corr spondencia com o Sindi~uto,com representantes 

deste e com Llario Ribeiro . Não junto co.via ay_ui por me não er

mitir a eticu profissional . 

Relembro o trecho final do oficio de nº S. 4 . 1 . 779 ( '11'(S/ ) , 
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datado de 27 do corrente e assinado pelo Snr . Joio 
~~ ~1 

Batista Sar-

met Junior ,presidente da Junta overnativa do Sindicato dos 

Ferro viarios da Leopoldina Rail â , e que diz ,t extualmente : 

••• Desta forma , lamentando termos de pri-

var o nosso syndicalizudo do apoio qoe a 

alta cultura juridica de V. S. ernprestari· 

ri sua causa,apresentumos os nossos agrade-

dccir entes pelo Cdfor~o que V.S.chegou a 

dispender,aproveitando o ensejo de nos de-

clarmos atenciosamente ." 

Tenho o original comigo ,par meu documento . 

V.~x.pod~rá,si quizer , solicitar co la a Secretaria o 

Sindicato,tendo eu lhe fornecido as indic•çoes ~rccisas . 

Leviandade si quizesse eu declinar minha ualid de e Jro-

fesoor de Direito Penal da Escol de Direito Clovis Bevila la , 

de fiscal do Toverno Federal e o conceito "' ue ,merce de Deus , 

ereço. Bem curiosa aquela satira c,tue egnier atirou sobre 

Fr nçois Annibal d ' Bstreés : 

Sotte et fascheuse humeur de 1 pluspurt 

des hommes , 

ui suivant ce qu'ils sont jugent ce que 

nous sommes , 

Bt , succrant d'm1 souris un discours rui-

neux , 

ccusent un ch cun es maux ui sont en 

eux ~ 
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oirvo-me da oportunidade para avresentar a V. ·x . e aos seus 

honrados cornp' nheiros de in<J.uerito ,o protesto de minl.t estim 

e aafirrnac.rão de minha adrnlra.ção decisiva e leal . 

advogado . 

P . S . 

.Poderá V. Ex.fazer desta o uso fUe melhor lhe aprouver,in-

clusive juntando-a. aos autos de inquerito , dnndo dela ciencia 

aos intereA~; ados . Na hipoteze e ser junta ao processo peço que 

o seja depois da intimação ao Snr . J•1ario i'beiro du desistencia 

consignada n petição apresentada á despacho de V. •x . 

advº- . 



... 

LEO POLOI NA RAILWAY 

ASSENTADA 

Aos 31 dias do mez de Outubro do anno de 1936, ás 9 horas 

a.m., no carro salão numero 482- , na es·ta.ção d'e Campos, n~ · ~ q ~ 
Estado do Rio de ~aneiro, presentes os membros da Commiu~ão I 
de Inquerito dministrativo da The Leopoldina Railway aompany, 

Limi ted, o senhor Preaide·nte declarou abertos os trabalhos 

para se·rem ouvidaS" as te~temunhaB' de defesa apres-entadas na 

defesa eS'oripta articulada pelo aaaus-ado Antonio Leandro Di-

ntz. Oomparecendo pelo ao·aturado o seu advogado, Doutor Octa-

ailio cftAioantara Ramalho, que passou a inquerir as testemu

nhas indicadas da maneira que B'e Begue. Do que, para aonetar, 

mandou o senhor Presidente lavrar &ate termo, o que eu, Manoel 

Augu8'to Vaz ~unior, Searetario da aommientão, servindo de es

arivão, o daoty~ographei em. quatro vias- de e-gual teor, que 

subscrevo e &B'B'igno 

PRDLE.IRA TESTEMt.JNHA DE DEFESA A.PRESENTAJ?4\ POR 
AN10NIO LEANDRO DÍNIZ 

e o 

Em seguida, compareceu J'OI.O UAC'.FIADO, brasileiro, oom oin

ooenta e doiS' annoS' de e:dade, oasaão, res-idente á rua Teixet .. 

ra Dias numero 99, em Guarulhos, nesta oidade dtr crampou, fer 

roviario aposentado, sabendo ler e escrever, e, sob o co~ 

pro~sso da verdade, declarou: que é funcaionario aposentado 

da crompannia Leopo~dina, tendo sido encarregado do barracão 

da Locomoção em Campos cror~a e crampos Carangola; que aba que 

o aoous-ado Antonio Leandro Diniz ha • ove annos xeroe as 

f'uncçÕeB' de chefe do Almoxarifado de Campos Car ngola .. e Campos 

Carg~; que já anteS' Dini~ era empregado da Leopoldina, não 

aabendo, porém, ha quanto te~J que durante todo o t empo que 
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~ . 
que trabalhou nomo enaarragado do barranão em Campo• Cor~a a ~ 
Campos Oarangola, sempre notou m D1n1~ muito beas qualida-

d'es, não s-abendo, nem por ouvir diz-er, de qualquer faoto que~· ~Cilf. 
pude~s-e dewabonar a s-ua oonduota oomo funoaionario da Oompa-

nhia; que Diniz- mereoe a confiança de seu~ superioreg e a es

tima de seus subord'inatfos; qu não s-abe, nem por ouvir diz.er, 

da aoous-ação feita a Diniz- por Achiles Pimentel e Raymundo 

Eleuterio, pees-~as que a teEttemunha oonheoe, e constante d'es·

te prooessoa que não abe tambem, nem por ouvir dizer, de 

qualquer outro reoebtmento feito indevidamente por qualquer 

pes ~a da Leopoldina por insinuação ou mandado de DinizJ que 

s-abe, por ouvir dizer, que Diniz- e Raymundo Eleuterio •tive

ram uma duvida"a que conhece Mario Ribeiro e sabe que elle 

trabalhou no Almoxarifado, mas, nada s-abe a respeito do que 

es-tá articulado nes-ta dete~, que lhe foi lida; que particu

larmente, na sua vida privada, não sabe de nenhum facto das-

abonador da conducta de DiniZ'. Nada mais havendo nem sendo 

dito, mandou o senhor Presidente encerrar o pres-ente depoi

mento, que, depois de lido e achado conforme, vae assignado 

pela testemunha, pelos membro da Oommissio e pelo advogado 

do aoousado Antonio Leandro Din~z. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da Oommis-•ão, servindo 

de escr1Tão, dactylographei egual teor, 
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SEGUNDA Tm~ DE DEFESA APRESENTADA POR 
ONIO LEANDRO D~IZ 

Em seguida, ·compareceu J"OAqUD! BASILIO TAVARES, brasil i-~ o q J 
ro, <l'Om quarenta e um armos de edad'e, aas:ado, residente á ·ruef l-

da Constituição numero 322, nesta cidade de aampo~, Estado do 

Rio de ~aneiro, ~erroviario, sabendo ler e e oreTeT, e, sob 

o oompromis o da Terdade, dealaroua que ~ funooionario da 

crompanhia Leopoldina ha quator~e annos, tendo servido os pri~ 

meir·os: de.z-oi to meZ:es: m Cacho e ir o de Itapemirim e depoiS' attf 

hoje em Oampos·, sendo actualmente ajuat dor da Loc-omoção; ,que 

conhece o aoaus:ado Antonio Leandro Diniz desde que exerce as 

funações de chefe do Almoxarifado de Campos Cargas: e Campos: 

Carangol.a.,. sabendo, por ouvir dizer, que já antes era: elle 

funoaionario d'a c·ompanhia, ten'do vindo removido para aqui; 

que sabe dos factos- articulados na defes.a quanto á aoouaact,.ão 

que pes-a a Diniz, por ouvir cfizer, tD&B, nunaa lhes deu credi

to,. pois, desde que oonheae Diniz, sempre o teve na aonta de I 
um funcoionario honesto e oumpridor de seus deveres e nem por 

ouvir cfizer jámaia ouvin qualquer aoauaação contra a oonduata 

funcoional de Dini~; que conhece Raymundo Eleuterto, Ins:pe

ctor de machinas da Leopoldina, mas não conhece Achiles: Pimen

tel, nem de referenaia; que s-abe que Raymundo Eleuterio ~ ini

migo de Diniz, ~or ques:tões de somenos importancia em materia 

de serviço, não lhe constando que tenham feito as: paze~; que 

Raymundo, digo, que não sabe, nem d·e referenaia, das aocus:a

ções formuladas por Raymundo Eleuterio e Aohilee Piment&l 

contra Dinit; que aonheae Mario Ribeiro e sabe que elle tra

balhava no Almoxarifado sob as ordens de DinitJ que não sabe 

que a aoauaação feita por Mario Ribeiro aontra Diniz é por 

ter es·te encaminhado as- inves.·tigações no S'entido d'e apurar a 

respons-abilid'ade d·e Ribeiro a que não sabe, ne~ por ouvir dizer, 

de qualquer facto desabonador da conducta ~unaaional d~ D1n1z, 

nem de qual.quer outro facto na sua vida partiaular que o 

e·a deemoralisar. Inquirido pel.o Pres-idente da Comm.iB'tão, a 
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~ 
1 a testemunha disse não ter qualquer gráo de parentesao oom 

Dinit, apenaS" tÍ aonhecido delle desde a épooa da remoção del-

lo para aqui • . llada mais havendo nem sendo dito, mandou o se- ~ ·fl[C 
nhor Presidente encerrar o preaente depoimento, que, depoia 

de lido e chado oonforme, ·vae ass·ignado pela testemunha, 

pelos membros da Commisaão e pelo advogado do aaausado Anto-

nio Leandro Dini~. Do que, para constar, eu, Yanoel Augusto 

Vaz Junior, Seoretario da Commissão, servindo de escrivão, 

daotylographei este em teor, que 

TERCEIRA TESTEMtmHA DE DEFESA l!RESENT'ADA POR 
ANTONIO LEANDRO DmiZ 

Em seguida, oompareoeu JOSE' AOYR FREITAS, brasileiro, 

oom vinte e tras annos de edade, solteiro, residente ' rua 

Tenente Coronel Cardoso numero 417, nesta oidade de Campos, 

Estado do Rio de janeiro, ferro~iario, sabendo ler e esore

ver, , sob o compromisso da verdade, de~larou: que a teste

munha é empregado da Leopoldina ha ainao annos, trabalhando 

sempre no Almoxarifado de Campos CarangolaJ que conh oe An

tonio Leandro Diniz de~rde que entrou para o ,Almoxarifado, do 

qual Diniz era o chefeJ que a impres~ão pes~oal da testemunha 

a re~peito de Diniz é b~a, não sabendo, nem por ouvir diz r, 

de qualquer faato que pos&a desabonal-o como funacionario da 

Leopoldina; que nunca ouviu dizer de nenhum dos subordinados 

de Diniz qualquer oouaa aontra a sua direação, endo elle um 

abafe geralmente estimado por seu8 subordinadoS'; que não t .em 

relações aomAahiles Pimentel e o oonheoeu quando trabalhava 

na ~escarga de lenha, serviço subordinado o Almoxarifado, de 
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Pimentel, nem por qualquer outra pen~a, que Diniz tiTees-e ~ 

fornecido boletimr G .27 a Aohilelr para receber as importan- 1 .(lq f 
aias e entregar Diniz; que quanto a es-aa q~eixa, julga Di-

niz incapaz de um aoto dees:eS", não só pela sua oonductt.a como 

funoaionario, quer pela sua oonduota na vida particulara que 

sabe que Raymundo Eleuterio e Dini~ s-ão inimig~S"J que elles 

brigaram em serviço, lembrando-s-e que Eleuterio quui chegou 

a apanhar; que Raymundo Eleuterio oontinúa inimigo de Diniza 

que aonneoe Mario Ribeiro, que foi esarevente do Almoxarifado 

e eatá hoje suspe~o do serviçor que sabe, por ouvir dizer de 

varias peaeeas n&ff officinas- em que trabalha, que llario Ri

beiro aocuaa Diniz como envolvido na falsificação de boleti~ 

G.27, pelo facto de Dini~ ter leT&do á Policia notictia de es

tar Vario Ribeiro envolvido em taes falsific çõe~r. Inquirido 

pelo Presidente da crommis~ão, a testemunha respondeuz que a 

S"ua classificação é de trabalhador de terceira olasae, por,m, 

oooupa sempre o serviço de eS"cripta da seação do Almoxarifado 

de Campos crarangolaa que os boletins G.27 eram preenchidos 

ou pela te~emunna ou pelo proprio Dini~, que er sempre a 

pess-~a autorizada a aS"eignar os boletin~r; que Diniz s-empre 

faz-ia o oalo:ulo .' das boraB' ou dias- trabalhados- para o emprega-

\{) 

\ ~ 

do que neoeasitava do boletim G.27, oabendo á tes-temunha ape-~ 
n~ o preenchimento do mencionado boletim• que Mario Ribeiro 

era escrevente do Almoxarifado, porém, como não ligas~e ao 

serviço, não se lembra a testemunha de que elle es:oriptur.-se 

boletim G .27J que: a teetemunha j"ámais diS'se a :U:ario Ribeiro 

haver. Diniz- dealarado que elle, :u:ario, era apenae escreTent 

no nome1 que tambem a testemunha jámais dealarou a Mario Ri

beiro qualquer oousa a respeito das:•• olassifioação e tambem 

nunoa Mario Ribeiro disaera á te temunha de que era bom elle 
• 

fioar só com o nome de escrevente para se livrar de qualquer 

responsabilidade futura; que a teS'temunha se lembra haver Ya-

rio Ribeiro, certa occaaião, quando Diniz ausente do serviço, 
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serviço, por liaen2a, preenahido e assignado boleti.ns G .27, 

sem nenhuma interferen~ia da testemunha, sendo que isto se 

pa~aou ha mai~ de dois annoa, havendo até a Chetia do lmo

xaritado esoripto a Mario que elle não tinha ordem para asa1-

gnar boleti~; que a te~temunha nenhum gráo ~e parentesco tem 

oom Dini~. Nada maiB havendo nem sendo dito, mandou o senhor 

Pre idente encerrar o presente depoimento, que, depo1~ de li

do e achado con~orme, vae asaigna~o pela testemunha, pelos 

membro~ da Commis~o e pelo advog do do aaousado Antonio Lean

dro Diniz. Do que, para constar, ett, llanoei Augusto Vaz- Ju-

nior, Se~retario da Commd 

graphei este em quatro vi 

e~orivão, daotylo• 

que subsarevo, 

.. 
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Em seguida, compareceu BELARliiNO RrBEIRO, 

vinte e nove annos de edade, viuvo, residente 

numero 142, nesta cidade de Campos, Estado do 

po rtugue.z, com 

á rua do Vieiraf 1 

Rio de Jan iro, 

ferroviario, sabendo ler e escrever, e, sob o oompromi~~o d 

verdad&, respondeua que a testemunha é trabalhador do armazem 

do Almoxarifado em Campos Oarangola; que iato ha cinoo annoSJ 

que quando entrou para o serviço da Leopoldina, o chefe do ser

viço já ar o aocusado Antonio Leandro DinizJ que já antes de 

entrar para a Leopoldina, conhecia o senhor Diniz ha um anno, 

maia ou menosa que conhece Achilea Pim8ntel e, por ouvir di

zer, sabe que elle já trabalhou no Almoxarifado oomo traba

lhadora que conhece Raymundo Eleuterio e o sabe in~pector de 

maohinas da Leopoldina; que sabia, por ouvir dizer, que hav1a 

acc~ação contra Antonio Leandro Din~, mas, não conhecia o 

objeato das acouaaçõea nem tãopouco quem as formularaa que 

desde quando conhecia Diniz, ante~ de ser funoaionario da Leo

poldina, a te~temunha affirma que nunca soube, nem por ouvir 

dizer, de qualquer facto desabonador da sua oonduata funccio

nal ou como ofdadão; que duvida que haj um subordinado de 

Dinfz capaz de o aoousar de qualquer falta, sendo ger lmente 

estimado por seus subordinadorJ que ~abe que Raymundo Eleuterio 

era e é inimigo de Diniz pelo seguinte factoa ha mais de um 

anno. depois de apitar o final do serviço do dia, a testemu

nha ~ahindo viu Diniz discutindo aom Eleuterio, por ter este 

medido uma pilha de lenhaJ que a di~cuaaão tomou um oaraoter 

serio, tendo Diniz dado uns empurrões em Eleuterio, o qual se 

afastando pronunciou esta pnra~ a ~Deixa estar que vooe me ha 

de pagar", ao que Diniz respondeu: "Se eu tenho que pagar, que 

seja já", mas, Eleuterio se af~tou e desde então romperam re

laçõea; que poris~o,~fgo, que por esse facto que presenciou, 

attribue a denuna!a de agora, de Raymundo Eleuterio, a uma 

vingança contra DinizJ que quanto á accusação de Mario Ribeiro 
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Ribeiro a Diniz, a tes-temunha tem a dizer o seguinte a· que 

quando surgiu es~a ca~o da falsificação de boletins G.27, 

certa vez chegando em oasa, a senhora da testemunha, que en- fi · 9f/1· 
tão era Tiva, lhe diswera ter uma sua amiga de nome Arlete 

lhe revelado que f~ra proaurada por um cidadão Arthur Maahado, 

empregado no Almoxarifado, para que ella, Arlete, lhe ajudas· 

se, poitr, elle estava envolvido nes-S'e caB"Of que Arlete fazia 

ses-aões .eepirita e dahi a razão for que fOra procurada por 

Arthur M chado J que no dia s·eguinttr, logo que ahegou no lfe·r

viço, deu aviso diss:o a Dinizm o qual pediu á testemunha que 

lhe facilitasse ttm encontro com esta mulher afim delle se 

inteirar d"o que ella dizia; que nesse dia encontrando-S'e com 

Arthur Kacha~o, pediu-lhe que foss-e a sua caB'a, pois precisa

va lhe falar; que estando em oaB'a e lá tambem Arlete, a qual 

cotrturava um vestido s-eu, que havia sido cortado pela mulher 

da testemunha, que era prot'es-aora de corte, a testemunha viu 

approrlmar-se Arthur Machado e então para se certificar da 

verdade, pediu a Arlete que visse quem batia á porta; que 

Arlete, chegando á porta, voltou dizendo á testemunha que era 

Arthur Machadoa que a testemunha então veiu ao encontro de 

Arthur Machado, a quem interpellou ahi mesmo na porta sobre 

se sabia qualquer oou~ a regpeito da tal falsificação de bo

letins; que Arthur Machado, pretegtando qualquer couga, de

clarou nada saber e foi immediatamente se retirando; que a 

· testemunha soube do facto por sua senhora no B'abbado e dominto 

foi que O'onveraou com Arthur Machado; que na segunda-feira a 

tes~emunha levou Dini~ á casa de Arlete, sendo que Dinia não 

conhecia at' então Arlete e e~ta reproduziu a Dini% tudo 

quanto havia dito á senhora da tes-temunha e esta a ella repe

tido; que rlete revelou que Arthur Machado havia recebido os 

taes •oletinw G.27 por ordem de Mario Ribeiro1 que Diniz de 
• 

poawe dea~ag informaçõe~, a te~temunha aabe que as levou á 

Polioi , não se reoorda.ndo bem se no dia eguinte ou dias· de ... 

pois·, s ndo Mario in:rnediatamente preso; que lla.rio Ribeiro a 
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a esse tempo já estava afas-tado do serv1çot rnquir.ido pelo 

Presidente da Commia~ão, a tewtemunha d1s~e que não é parent 

de Diniz, é, sim, seu compadreJ que. .lr·lete Silva, a que a tes- JfJ 1 
temunha ae referi , é sua comadres que nunca procurou 'Mario 

Ribeiro para ir com ell á aa~a de Arlet Silva; q_ue depois 

de Mario Ribeiro afawtado do serviço, nunca mais a tes-temu

nha converaou ~om elle a regpeito dos boletins falsifio dos; 

que a tee temunha nunca falou aom Mario Ri be:iro no nome de Ar

lete Silva e deerte modo .nunaa tambem. a testemunha poderia 

ter lhe dito que rlete mandara a testemunha pa.Eraar em deter

minado local, onde estaria o autor da falsificação dos bole

tina G.27; que a tes-temunha aabe que Mario Ribeiro era esore

v nte no Almoxarifado de Campos Carangola, porém, com elle 

não tinha muito contaoto, pois: q.ue trabalhando Mario na escri

pta e a tewtem.unha no arma.zem de Ettook de materiaea, onde ha

via muito serviço, não tinha tempo para eatar com Mario Ri· 

beiro. Nada mais havendo nem sendo dito, mandou o senhor Pre

s-idente noerrar o presente depoimento, que, depois de lido e 

achado conforme, va aersignado pel testemunha, peloa membros 

da Commiswão e pelo advogado do aacusado Antonio Leandro Diniz. 

Do que, para constar, u, Manoel Augusto Vaa Junior, Secreta-

rio da Commdssão, e arivão, dactylographei e~te 

subsorevo, w~-:~~ 

.. 
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QUINTA Tl!STEllUNHA DE DEFESA @ESENT ~ POR 
ANTONIO LEANDRO DIN~ 

Em seguida, c-ompareceu BALDUINO TEIXEIRA AL'M'.ADA, brasilei- n l1)0 J2. 
ro, com cincoenta e oino-o annos de edade, residente á rua Coni 

selheiro Jos' Fernandes numero 51, nesta cidade de Campos, Es-

tado do Rio de ~aneiro, ferroTiario, sabendo ler e eacrev r, 

e, sob o compromisso da verdade, deo-larouz que a testemunha é 

casado e conta cerca de trinta annos de serviço na Companhia 

Leopoldina, s ndo aatualment ferreiro de primeira alasse na 

Terceira Residenaia da Via Permanente, o·om séde em Campos ;que 

conheoe o aoo-usado Antonio Leandro Diniz de de quando veiu 

ooo-upar elle a chefia do Almoxarifado m Campos Carangol&Jque 

não oonheoe Aohiles Pimentel; que oonheoe Raymundo Eleuterio, 

inspeotor de maohinas; que nunoa ouviu falar tivesse Diniz 

fornecido a Achiles Pimentel boletins G.27 oom verbas a maior 

para receber e lhe entregars que não sabe das r lações de Di

niz e Raymundo Eleuterio, isto 4, se são amigos ou inimigos; 

que quanto á conduota funoaional e particular de Diniz, sabe 

dizer que é b~a, pois desde que o conhece nunoa ouviu falar 

nada contra elle, e tendo sido vieinho delle, sempre o teve 

oomo cumpridor de seus deveresJ que não oonhece Mario Ribeiro. 

Nada maia havendo nem sendo dito, mandou o senhor Presidente 

encerrar o presente depoimento. que, depois de lido e aohado 

conforme, vae assignado pela testemunha, pelos membros da Com

missão e pelo advogado do aocuaado Antonio Leandro Diniz. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario 

da Commisaão, servindo de escrivão, daotylographei este em 

quatro vias de egual teor, ubscr~vo, ~---c.~~ 
b 
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SEXTA TESTEMU'NHA. DE DEFES~ APRESENTADiA. POR 
ANTONIO LEANDRO DmiZ 

Em aeguida, com.parec:teu ALVARO GABRIEL AMORDif, brasileiro, (}._ (})/)) 

o-om quarent.a e um annos de edade, viuvo, res:idente á rua SalJ/
1 / v 

danha da Gama numero um, neErta cidade de Campos,, Estado do 

Rio de .Taneiro, ferroviario, sabendo ler e escrever, e, sob 

o compromisso da verdade, dec:tlarou: que a testemunha é empre

gado da Laopoldina ha vinte e trea annos, sendo actualmente 

a.justador nas offiainas da Loaomação em Canpos Carangola; que 

conhece Antonio Leandro Diniz desde que este veiu c:thefiar o 

escriptorio do Almoxarifado em Campos Carangola; que não co

nhece Aahilee Pimentel e tem ouvido falar neste inquerito ad

ministrativo, embora não conhecendo detalhes a respeito do 

meslllO; que- conhece Raymundo Eleuterio ,, 1napeator de machinas 

da Leopoldina, e sabe que elle teve uma altercação com Dini~ 

em aerta oooasião em Campoa Ca.rangola, ma.a, não assistiu e 

nem sabe informar se elles são amigos ou inimigosJ que não 

Babe, nem nunca ouviu dizer, que Dini~ tives e fornecido bole

tins G.27 a empregados da Leopoldina para receber dia.e a maior; 

que quer a sua vida particular, quer a sua vida funcctional, a. 

testemunha nunca ouviu dizer nada, nem sabe que possa desabo

nar Diniz, considerando-o um bom funcaionario e cidadão; que 

só tem ouvido render louvores, por parte de seus subordinados, 

a Diniz como ~om chefe de serviÇOJ que conhece Mario Ribeiro 

e sabe que era escrevente do AlmDxarifado, estando afastado 

do serviço; que sabe que Mario Ribeiro está envolvido neste 

processo e em virtude disao ~ que está afastado do serviço; 

que não sabe e:e accusaçõea de Mario Ribeiro a Dini~ foram 

em rapreaalia ao ~acto de ter Diniz levado á Poliaia denunci& 

da a:ooparticipação de 'Mario na falsificação e recebimento dos 

boletins G.27. Inquirido pelo Presidente da Oommissão, a tes

temunha respondeu que nenhuma relação de parentesco ou outra 

qualquer tem com o aoousado Antonio Leandro Diniz, a quem co

nhece comQ empregado da Leopolàina, porém, em nenhuma ligação 
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~ 
AlmoxarU:a- 1: ligação em serviço, pois que Diniz é empregado do 

do e a teatemunha da Locomoção. Nada mais havendo nem sendo 

dito, mandou o senhor Presidente encerrar o presente depoi· _t {)/) ~ 
mente~ que, depois de ~ido e achado conforme, vae aesignado v~; / v 
pela testemunh , pelos membros da Commiaaão e pelo advogado 

do accueado Antonio Leandro Diniz. Do que, para constar, eu, 

Manoel uguato Vaz Junior, 

de eacrivão, dactylograph 

da Commis~ão, servindo 

d egual teor, 

SETIMA TESTEMtJNHJA. DE DEFESA APRESENTA.J)A POR 
ANTONIO LÊÃÍffiRO DDTIZ 

Em seguida, compareceu VANOEL PESSA.NKA DE UINO, bras i-

leiro, com quarenta e cinco annos de edade, casado, reaiden-

te á rua inze de Novembro numero 661, nesta cid de de Cam-

poa, Estado do Rio de Janeiro, ferroviario, sabando ler e ... 

arever, e, sob o crompromi1uro da verdade, declarou: qu.e te&

t ·emunha é funcaionario da Leopoldina ha cerca de quinze annoe 

e é hoje caldeireiro de ~erro da mesma Companhia, na Loaomo

çãoJ que conhece o acausado Antonio Leandro Diniz desde que 

veiu para Campos chefiar o Aimoxarifado de Campos Carangola; 

que não conhece Aohiles Pimentel, conhecendo, por~m, Raymundo 

Eleuterio, que &abe ser inspector de maahinae- da Leopoldina; 

que ouviu referenoiaa a essa falsificação de boletins, obje· 

atQ deste. inquerito, mas, não ouviu a menor referenaia quanto 

á sua utoria; que não EJabe, nem nunca ouviu dizer, tivesse 

Diniz fornecido bQletins, ou majorado, G.27 para recebimento 

de dinheiros ind vidos J que sabe que Diniz e. Raymundo Eleute

rio, em certa época, tiveram uma deuintelligencia em objeato 
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objeoto de serviço, em Campos Carangola, quasi chegando ás 

vias de facto J q_ue por isso presume não tenham os dois bOas 

relações; q_ue conhece Mario Ribeiro e e bia-o trabalhando no 

Almoxarifado, presumindo q_ue elle fosse o substituto de Di

niz; que não sabe se a accus ções de Mario Ribeiro a Diniz 

são por ter Diniz denunciado Mario á Policia como oooparti

cipante na falsificação dos boletins G.27; q_ue conhecendo Di-

niz ha t ,antos annoEJ, nunca ouviu ninguem, nem funcaionario 

da Leopoldina, nem pessOas estranhas a esta, fazer a manor 

referenoia em detrimento da conducta de Diniz, que sabe ser 

um chefe estimado de seus subordinados; que nem por ouvir di

zer sabe ter Diniz majorado boletins para recebimento de 

quantias· indevidaft por empregados da Leopoldina. Inquirida 

pelo Presidente da Commiasão, a testemunha respondeu que não 

é parente de Antonio Leandro Diniz e nenhuma relação outra 

tem com o referido senhor senão a de conhecimento, o meamo 

acontecendo quanto a Mario Ribeiro. Nada mais havendo nem 

sendo dito, mandou o senhor Presidente encerrar o presente 

depoimento, que, depois de lido e aohado conforme, vae asei

gnado pela teatemLmha, pelos membros da CommiS"são e pelo ad

vogado do &causado Antonio Leandro Diniz. Do que, para constar, 

eu, Manoel ugusto da Commisaão, ser-

vindo de escrivão, m de egual 

teor, que subscrevo,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

Em seguida, tando sido ouvida a ultima testemunha de de

fesa apres ntada pelo acusado Ant onio Leandro Diniz, e t n- ;J~ 

do o aooueado Mario Ribeiro desist i do das tres testemunhas ~~ 
de defesa faltantes, conforme termo de fls., mandou o senhor 

Presidente encerrar o presente inquerito . Do que , para 

constar, d Comrnia-

são, servindo de escri em qua-

tro vi de egual teor, de-

C'ONCLUS!O 

Em seguida, faço estes autos conclusos ao senhor Presi

dente da Commis ~o. Do que, para constar, eu, Manoel Augusto 

Vaz ~unior, Secretario da Commiseão, ser indo de escrivão, 

t aotylographei este termo em quatro ~ 

subsorevo,~..-P' 76',. 
r I 

de egual teor, que 

" 
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re1ator1o da Commissão 

de Inquerito 

16 de Novembro de 1936. 

DATA 

Na mesma data acima, foram-me entregues estes a.utos • . Do 

~ue, para oonat r, eu, Manoel ugusto Vaz ~unior, Secretario 

da Commisaão, servindo de escrivão, dactylographei este ter-

mo subscrevo, U/~.......-~ 

~UNTADA 

Em seguida, junto a estes autos o relatorio da Commiss~o 

de Inquerito Administrativo, e adiante se vê. Do que, 

para constar, eu, Manoel Augusto Vaz ~unior, Secretario da 

Commiaeão, servindo de escrivão, dactylographei este termQ 

em quatro vi a de que subscrevo, ~~-~ 
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COMMISSKO DE INQUERITO ADMINIST~TIVO 

-I .A.1ll- Rio de Janei o, 16 de Novembro de 

Illmo.Sr.Direotor Gerente 

Presente 

IN UERITO ADMINISTRATIVO-ESCREVENTE MARIO R!BE O E ALMOXA
RIFE ANTONIO LEANDRO DINIZ a AMBO DO ALMOXARIFADO 

RELATORIO 

A Portaria de fls. 2 e~olarece, perfeitamente, as fal

tas graves praticadas pelos accuaadoa, todavia, por amor á 

ordem e em cumprimento das Inatruações do Conselho Nacional 

do Trabalho, faremos o estudo suscinto de todas as peças des

tes autos, pela maneira que adiante vae. 

O facto: Fa1aifioação de boletins de pagamento de sala

rios, denominados e conhecidos na Companhia pelo prefixo de 

G.27. 

Em 11, 20 e 27 de Maio do anno passado, o ajudante da 

es tação de Campos Passageiro , Lafayette Monteiro, effectuou 

o pagamento dos boletins G.27 nrs. 1.121, 1,128 e 1.130, 

porém, após a liquidação do de na 1.121, ultimo que lhe foi 

apresentado, desconfiou de sua authenticidad • A desconfi-

ança do prenomaado empregado provocou syndicanoias, apurando

se então que, não só a firma de A.Diniz, apposta no boletim 
( 

G.27 no 1.121, era falsa, como falsificadas eram as de D.Mo

raes, ool1ooadas nos de nre. 1.128 e 1.130. 

Tambem foi verificado que o bo1 tim G.27 na o66, ante

riormente pago pela estação de Campos Passageiros, tinha a 

as aignatura. do seu emissor fala ificada. 

A Policia da cidade de Campos tomou conhecimento doe 

factos, e, enviados · os autos do inquerito policial ao .Juizo 

Criminal da referida Comarca, o Ministerio Publico off raoeu 

denuncia oontra Mario Ribeiro, rthu~ Machado, Antonio Lean-



LEOPOLDINA RAILWAY 

~. 
dro Diniz, Aahillee Ribeiro Pimentel, Waldemir Vieira da Con- ~ 
ceição e Francisco Soares (certidão de fle.46 a 48). I 

A denuncia do Dr. Promotor Publico ventila cuidadosa- /J0V~ 

mente qual a responsabilidade de cada um dos imputados, moe- 1PI fV / 

trando o que apurado fOra na Policia. Desneoessario, portan-

to, a repetição aqui do que ali foi .dea-cripto. 

Dos denunciados apenas Mario Ribeiro e Antonio Leandro 

Diniz, o primeiro Escrevente e o segundo AlmDxarife da Repar

tição do Almoxarifado no Deposito de ampoa Carangola, contam 

maia de lO annos de serviço na Companhia, razão por que de

terminado este inquerito admini trativo para ambos. 

De fls.lO a 45 encontra-se a certidão-traslado do inque

rito policial, por onde se verifica que os boletins G.27, já I 

referidos, foram submettido~ a exame periaial graphologioo no 

Departamento de Poli~ia Teohnica do Estado do Rio de Janeiro. 

De fla.39 v. a fls.44 lê-se o laudo do exame pericial, 

julgado procedente, para produzir os devidos e legaes effei

tos, pela autoridade competente. 

Nas conc1uaões daquel1e laudo, affir~ram os peritoss 

"Os quatro 11 G. 2Z" de numeres 1128, 1130, 1121 e o66 tiveram 

seus claros, manuscritos a lapis& preenchido pelo punho gra

fioo de Mario Ribeiro cuja autentica se v a fls. 16 v.-17-18 

dos autos , gue tambem é autor das datas que encimam as assina

turas dos recibos. ~ 

No seu relatorio, o Dr. Delegado Regional declarou que 

no inicio das inveetigaçõ e poliaiaea já os nomes de Mario 

Ribeiro e Arthur Machado appareaia.m como principaes autores 

da falsificação dos boletins apresentados para pagamento na 

estação de Campos Passageiros. 

O representante do Ministerio Publico encontrou, noe au-

tos do inquerito poliaial, prov sufficiente para a denuncia 
• não eó de Mario Ribeiro e Arthur Maahado, como tambem de An-

tonio Leandro Diniz, Achilles Ribeiro Pimentel, aldemir Vi

eira da Conceição e Francisco Soares. De facto, depondo na 
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~. 
Po1ia1a, os tres ultimoa ., na mesma ordem em qu se encontram t 
oa aeue nom a, declararam, confessando euae faltas: o 12: - I 

Que, quando trabalhava no servi o de descarga de lenha do Al-(} t 1 Q 
moxarifado, Mario Ribeiro fazia convites e dava piadas para 17 

expedição de boletins de pagamento contendo dias de servi o 

não trabalhados; que, depois, o mesmo Maria Ribeiro, por duas 

vezes, deu taes boletins o depoente; que a depoente recebeu 

as importanciaa desses doia boletins e as entregou a Mario, 

que, em uma. vez, gratificou o depoente com 5 000 e, em outra, 

com 7 OOOf que tambem recebeu, sem boletins, por duas vezes, 

im:porta.netiae que repree entavam em parte dias de serviço do 

depoente e em parte dinheiro que Diniz dizia serem de outros 

trabalhadores; que Diniz prevenia o depoente desse facto, no 

dia do pagamento; que a parte que não pertencia ao depoente 

elle a. entregava a Diniz, de quem não recebia gratifica ão. 

O 2a - Que, por duas vezes, Mario Ribeiro declarou ao depo

ente que ia acrescentar um dia de serviço e de facto por duas 

vezes acrescentou, dizendo ao depoente que era para este re-

caber a importancia respectiva e dar depois o mesmo Maria 

Ribeiro; que esses augmentae foram de 5 000 de cada vez, sen

do uma no anno de 1934 e a outra ·em Abril de 1935, havendo o 

depoente recebido ae importanciae desses augmentos; que a 

testemunha não deu, em nenhuma das vezes, as importancias in-

devidamente majoradas, havendo sobre o procedimento de Mario 

falado a um companheira de trabalho, ~oaquim da ilva Gorda, 

o qual lhe disse que Mario Ribeiro augmentára, em certa ocoa

s ião, uma importa,ncia. para que, depois de recebida, fosse en

tregue ao citado Mario, co~ o que não concordou ilva Gordo, 

motivando tal recuse a inimizade de Mario Ribeiro, que até o 

ameaçou; que Francisco Soares, tambem trabalhador como Gordo 

e como o depoente na descarga de lenha, contou ao depoente 

que recebeu vinte e tantos mil réis, tambem por intermedio de 

Maria Ribeiro, pelo processo de augmento de dias de serviço 

na folha ou no boletim de pagamento, reoueando-ee a entregar 

a Mario a.quella importanoia indevidamente recebida. 
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o 30- ue no anno passado (1934), depois do mez de Junho, 

segundo pensa, recebeu a maior num dos boletins de pagamento 

a quantia. de 20 000 ; que no dia a egu int e, e e ta v a o d e-poente (h j! 11 
no seu serviço de descarga de lenha em Campos arangola, quan~1 

do, por volta das nove horas da manhã, foi procurado por Ma~ 

rio Ribeiro, que disse ao depoente ter botado vinte mil réi~ 

a maia no boletim recebido na ves~er e que asa~ vinha rece

ber do depoente aquella quantia, no que não foi satisfeito, 

pois o depoente respondeu-lhe já ter gasto a mencionada im

portanoia. 

Conhecidos os culpados pela denuncia do Ministerio Pu

blico, a Administração da Companhia baixou a Portaria da 25 

de Agosto deste anno. 

Processado o inquerito administrativo, neste depuzeram 

sete testemunhas de accusação e tre das referidae, estas as 

que confeaaaram na Policia os recebimentos indevidos de im-

portancia.e majoradas por Mario Ribeiro e Antonio Leandro Di

niz. 

Com excluaão da teetemunh Antonio Drummond Maia, as 

demais já haviam prestado declarações na Policia. ão ha en-

tre os depoimentos dessas testemunhas divergenoia, na Policia 

.e perante á Co~ni são as accusações contra Mario Rib iro e 

Antonio Leandro Diniz são as mesmas. 

Mario Ribeiro fez~se acompanhar de seu advogado Dr.Ne~

eon Pereira Rebel, preeentando a defesa ~ticulada de fl • 

151 15 , com o proteeto pelo depoimento de sete teetenmnhas. 

~o dia designado para apresentação de suas testemunhas, em 

vez do comparecimento daquelle advogado, o acousado ee fez 

acompanhar pelo representante do Syndióato doe Ferrov\arioe 

da Leopoldina Railway, que exhibiu a procuração de fle.l66. 

om a assistencia do imputado e do representante do 
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yndi~ato, foram ouvidas, em 29 de Outubro p.findo, 

munhas ~osé Caiado, Nilo Martins, Alvaro Baptista e 

~ 
as teste- ~ 
Onofre 

:Fulgenaio da. Silva, fi aand o par a e e rem a:pr e e entad as e ouvid a.a ~ ·ftJ J 
no dia immediato as de nomes Thiera lves, Eugenio Ferreira e 

Iven Santos. 

o dia 30, o acaueado, ainda assistido pelo repreaentan-

te do Syndicato, desistiu do depoimento das testemunhas res

tantee, requerendo fosse consignado no termo de desiat ncia o 

teor o offiaio que di se ter dirigido ao Presidente do pre

dito Syndioato. Tambem pelo representante deste foi pedida a 

transcripção do " parecer" que elle, representante do Syndioa

to, der no rodapé do questionado offioio. 

Conaider ndo que no officio de Mario Ribeiro havia al

legaçõea para e quaes, a. bem da verdade e da ~ustiça, torna

va-se neceaeario o pronunciamento do Dr. Nelson Per ir Rebel, 

a CommissNo fez-lhe o officio junto por copia ás fls.l80. A. 

resposta daquelle oauaidico (fle.l86) diz bem da improceden

aia das insinuações do imputado. 

o accusado foi assegurada ampla defesa, entretanto, 

nem com as allegações escriptaa que apresentou, nem com a 

testemunhas que produziu, conseguiu destruir ... 
a a.ocus çoea 

contra elle arguidaa e que estão apoiadas, entre outras, nas 

seguintes provas: 

la. -O laudo de exame perici 1 graphico, procedido pelo De-

partamento de Policia Teohnioa do Estado do Rio de ~a.

neiro, a.ffirma que os quatro boletins G.27 de nre. o66, 1.121, 

1.128 e 1.130 foram manusoriptos pelo punho de Mario Ribeiro; 

2a. - A sexta testemunha, Arlete Silva, quer na Policia como 

no inquerito administrativo, não obstante a meaça de 

procedim nto criminal contra ella, assegura que Mario Ribeiro 
, 

a procurara, em sua reaidenci , afim de pedir-lhe aua Ant r-

venção no caao doa boletins faleoa em que elle, Mario; estava 

envolvido. 

3a.. - Achillee Ribe iro Pimentel, primeira testemunha referi-
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da, já óra do serviço da Estrada, envolvida na denuncia do 

Ministerio Publico, oonfess que Mario Ribeiro, depois de 

algumas piada fazendo-lhe convite para augmentar dias de ~~13 

serviço não trabalhados, por duas vezes augmentou em boletinaf 

.27 dias não trabalhados pela testemunha, que , após o rece

bimento de taes quantias, as entregou a Mario, o qual o gra

tificou uma vez aom 5$000 e a outra aom 7$000. 

4a. - Waldemir Vieira da Conceição, a segunda testemunha re-

ferida, um dos denunciados pela Promotoria Publica, 

confessando seu acto de deehoneatida.de quando por duas vezes 

recebeu importanciaa indevidamente majoradas em boletins 

G.27 por Mario Ribeiro, positiva esse prooedúnento de Mario 

não só para com elle, Waldemir, oomo para ~oaqutm da Silva 

Gordo e Francisco Soares, o que, aliás, mldemir já dissera 

a Antonio Drummond Maia e Raymundo Eleuterio da Silva, segun-

da e quarta testemunhas no inquerito administrativo. I 
5a. - Francisco Soares, terceira testemunha referida, tambem 

denunciado no processo crime, affirm . que no anno de 

1934, Mario Ribeiro augmentou-lhe na folha de pagamento a im

portanoia de 20$000 para que elle, Soares, a devolvesse a Ma

rio, declarando que disto deu conhecimento a Waldemir. 

Antonio Leandro Diniz acompanhou-se de seu advogado Dr. 

Ootaailio d tAloantara Ramalho, prestou declarações e produziu 

defesa eaaripta, cujas allega Õea procurou provar com sete 

testemunhas. 

As sete testemunhas de defesa foram apresentadas e ou-

vidas. 

Contra o mesmo nada se apurou quanto á falsificação dos 

boletins G.27 nra. o66, 1.121, 1.128 e 1.130, ha, oomtudo, 

aocusações de aatos de deshonestidado praticados por Antonio 

Leandro Diniz-. 

R ymundo Eleuterio da Silva, 4 • testemunha no inque-
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rito administrativo, affirmou, não aó perante á aommiaaão 

etomo na Polic:ia., que Francisco Cruz, fo guista da Looomo ão 

em Campos Carango~a, dissera-lhe, certa v ~, que Antonio Le

andro Diniz costumava mandar Aohillee Pimentel, cunhado de 

Cruz·, receber importancia por meio de boletins G .27, embor 

Aethillea não tives e trabalhado, para depois de taea recebi

mentos entregar a Diniz as qua;ntiaa indeviàamente recebiàaa. 

Ouvido na Policia, Francisco Cruz confirma que relatára 

o facto acima Raymundo Eleuterio da Silva. 

Achillee Ribeiro Pimentel, tanto no inquerito po~ioial 

como no administrativo, confessa ter recebido importanoiaa 

indevidamente majorada.a por Antonio Leandro Diniz, entregan

do-as depois ao mesmo Diniz. -.--.... ~- ...... -
Eis, em resumo, o que consta de todo o proceas do, at-

tendendo-se não só ae 

o que apurado foi no 

Policia da cidade de 

querito administrativo como 

ela Delegacia Regional de 

t/4.·~·./ ~ 4; ~· 1 ECRET.ARIO I 
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CONCLUSXO 

Na meama data retro, faço estes autos aonalu~os ao senhor 

Presidente da Commissiio. Do que, para constar, eu, Manoel [ ~ 1J _, 
Augusto Vaz ~unior, ecretario da Commissão, servindo de ee- lf 

arivão, daatylographei este termo em quatro 

teor, que subscrevo, t.t:/e..-if Tk 
I 

VipS de egual f, r· 
querito ao senhor D 

Rio de 

Secretario os autos deste in-

da Companhia Leopoldina. 

16 de Novembro de 1936. 

• 

DATA 

Na mesma data acima, foram-me entregues estes autos. Do 

que, para constar, eu, Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario 

da Commisaão, servindo de escrivão, dacty1ographei este ter~ 

mo em quatro vias de egua1 e uba arevo , t?/a. ..... ~~ 

REMESSA. 

Em seguida, faço remessa destes autos. ao senhor Direotor 

Gerente da Companhia Leopoldina. Do que, para constar, eu, 

Manoel Augusto Vaz Junior, Secretario da Commiaaão, ervindo 

de escrivão, dacty1ographei de egua1 



., 
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ISTO-Ao Snr. 0r. Procurador G~ral, 
As twdem do Exmo. Snr. !Presidente. 

~.dfr~roo!l 
t} J)lrector da Secretaria 

~~.Á-t f!iv!J.#f f-fJ~VI To(__ 
,. · · ·r. J ro·-Um'" or ~djun 

Rio do J •. moiro, ~~ .. . . .. .. e 19._}}!.. _____ ,, ........... .. 
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CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO 

Proc . 16 .023/36 

ACCOHDÃO 
Ag/CS 

19 .. .r~ .... 7.. ..... 

Vistos e rela tados os autos deste processo e1n que 

"The Leopoldina Railway Oompany" , remettendo o inquerito adminis 

trativo inst~urado contra os funccionarios Mario Ribeiro e Anto-

nio Leandro Diniz , so l icita a este Conselho seja autor•izada a d~ 

missão do primeiro func cionario , accusado de faltas . graves capi-

tuladas na letra ~ do art. 54 do Dec . nQ 20 . 465 , de 1931:-

Considerando que aos funccion rios Mario Ribeiro e Anto-

nio Leandro Diniz , r espectivamente , escrevente e almoxar ife , at-

t ribue a Empreza falta grave capitulada na letra ~ do a rt. 54,do 

Dec. nQ 20. 465 , e consistente na falsificação de boletins de pa

gamento de salarios , denominados na Estrada pelo prefixo de G·27; 

Considerando que o inquet ito observou as no~nas processuaes 

t raçadas pelas Inst rucções de 5 de Junho de ~933, tendo s i do fa-

cultado aos accus~dos pleno di r eito de defesa , e constando, outro 

sim, copia do inquerito policial que a r espeito do a ssumpto f oi 

instaurado; 

Cons ide r ando, p r'elimi narment e , que , em relação ao ferrovia

rio .Antonio Leandro Diniz , a Empreza não solicita a sua demissão, 

visto não tereu1 fie, do provadas as imputações fei t as; 

Considerando, assi m, qu a apre ciação do i nqueri t o se res

t ringe sómente ao outro empregAdo , Mari o Ri be i r o; 

Considerando que pelo lrudo de e}.ame peri cial gr aphico, p ro

cediao pe l o Depart amento de Policia Techni ca do Estado do Rio de 

J ane;iro, í 'i c ou perfe i tamen t..e p rovado que as falsific açõe s de bole-

t i na fo ram prati cc. das por Mario Ribeiro; 

Considerando, tarnbem, que a p rova te s temunhal de accu sação, 
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feita no inque1•ito convence da responsabilidade do accusado ; 

Considerando que a defesa produzid- por este ultlmo não 

consegue destruir as impu .ações contra o mesmo a r guidas ; 

Conside rando, ness s condições , que Mario Ribeiro pratl 

cou falta grave ~revista na letra a do art . 54 do Dec . 20. 465 , - -
citado ; 

Resolvem os membros da Primeira Catnara é'o C:onse 

lho Nacional do Trabalho julgar procedente o inquerito e auto 

rizar a demis são pedida , por "The Leopoldina Railway Company. 

Rio de Janeiro , 23 de Agooto de 1937 

To curador Geral 

Publicado no "DL rio Official" em '?> - --1-1- A Cj 8 ':f . 



M. T . I. C.- CONSELHO NACIONAL 00 TRABALHO 

SS F 24 ovembro 7 

1-1. 60/37-1 .02 /36 

s . D1rector Ger nte d L o oldin 11w y com ny L1 t d 

r n to-vos, p o vidos fins, co 1 

uthent1c d do ccnr.j ""o proferido 1 1 1r C r 

t1est Consel o, '" m sess o <1e 2 o corr te n-

no, s · uto o roc sso QU r mett n-

t1.o st c r t r1 o nou st·.ur -

o co tr OP unrc ' 1os i r o 

7; sol! 1t it z d o ro el-

n 1 tn a o -
4 o D c. 1~ 1. 

Attenc1o 
,., 

s s ud co 

(O 00 so ) 

D1rec or ecret r1. 



J .,e...,-""--0 ~ i u n..,... Q d IW • 

~u..u..ro ~ cav.~ ~ ~ 
cJ AL f--. ~lA 4 • ~n.. 

~io1 &tb. ~I · ~t. 
~ ~.....-...--.-...--....; 



~ 
~ ~ ~·r~ 

v 
~ 

_) 

-~2:" ---------------------------------------
-------.......~ 

(§N.,/ro~ lt< &~~a?t ,,é ãro 

62& ,· , cf7cdé.;!1'-"'.,...,._,.......«otí-HJ~~~- ----------..~ 





.• 



M. T , 1. C.- CONSeLHO NACIONAL DO TRA BALHO 

1- . 120/ 7- 18. 0 3/ 36 

Sr. rto 1b 1ro 

Fo .oza n: 413 

C DOS 

o 

Dez bro 

o ta v o crt t d 

bro • ss o, cu o r -vo u* 

do onselho c tonal o alho, 

r t o tivo cont v6 1n t 

din 1 y o n t " o r eco 
' 

1 no ot 1c1 1 d 8 d n o, 

proc (1 nte o llu 1 o 1nnu r to ut z r 
A 

rvt o o o • 

t n o Ud 
.... 

D1r ctor d s c t r1 

7 

1 ou tu-

1 c -

o ol-

o 

v s d :ts-


	Capa
	Ofício
	Capa
	Autuação
	Portaria
	Certidão
	Certidão
	Certidão
	Certidão

	Traslado
	Certidão
	Certidão
	Ata
	Certidão

	Intimação
	Intimação
	Notificação
	Notificação
	Notificação
	Notificação
	Notificação
	Notificação
	Notificação

	Assentada
	Procuração
	Declaração
	Procuração
	Assentada
	Assentada
	Termo
	Termo
	Certidão

	Intimação
	Notificação
	Notificação
	Notificação

	Assentada
	Certidão
	Presta Informação
	Defesa
	Conclusão
	Certidão

	Notificação
	Notificação
	Juntada de Documentos

	Ofício
	Certidão
	Assentada
	Procuração
	Termo
	Conclusão
	Certidão

	Presta Informação
	Juntada de Documentos

	Certidão
	Presta Informação
	Assentada
	Termo
	Juntada de Documentos

	Relatório)
	Conclusão

	Presta Informação
	Presta Informação

	Capa
	Acórdão
	Ofício
	Juntada de Documentos
	Presta Informação
	Presta Informação
	Ofício



